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· Publikation från Antonio Barragans grupp fick stor medial uppmärksamhet. 
En nyligen publicerad forskningsartikel från Antonio Barragans grupp fick stort genomslag utanför 
universitetsvärlden. Studien visar hur parasiten Toxoplasma gondii bär sig åt för att ta över 
kontrollen av våra immunceller och få dem att spridas i kroppen. Totalt publicerades nyheten i 112 
tryckta källor både nationellt och internationellt. Sveriges radio och den kanadensiska radiostationen 
CBC radio rapporterade också om de nya forskningsrönen. 
 

 
 
Läs pressmeddelandet på Stockholms Universitets webbsida. 
Antonio intervjuas i kanadensisk radio. 
En sammanställning av medieuppföljningen hittar du som bilaga till nyhetsbrevet. 
 

· Mattias Mannervik får projektbidrag till forskningssamarbete med Kina 
Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag inom forskningssamarbete mellan Kina och 
Sverige. Stockholms universitet kommer att tillsammans med Central South University, i Changsha, 
Kina, vara värdhögskola för det treåriga projektet Environmental Factors in Parkinson’s Disease 
Pathogenesis som beviljats tre miljoner kronor. Svensk projektledare blir Mattias Mannervik från 
MBW, och kinesisk projektledare blir Zhuohua Zhang. 

 

· S. Noushin Emami ny gruppledare vid MBW 
Den 1:a januari 2018 blev S. Noushin Emami gruppledare vid MBW. Med sin fascination för 
insektsbiologi och expertis inom bioinformatik och statistisk modellering försöker Noushin förstå det 
urgamla ”kemiska språk” med vilket mygga och malariaparasit kommunicerar.  
 

Under grundutbildningen i Iran studerade Noushin förutom biologi även 
matematik och fysik. 2007 tog hon en masterexamen i Medicinsk 
entomologi och vektorkontroll vid Teherans Universitet. Flyttlasset gick 
sedan till Storbritannien för doktorandstudier i Glasgow. Parallellt med 
sitt huvudprojekt om vektor-parasitinteraktioner inom malaria använde 
Noushin även statistisk modellering för att studera biologisk mångfald och 
infektionssjukdomars epidemiologi. Efter två perioder som post-dok vid 
Glasgows universitet och vid Imperial College i London kom Noushin 2013 
till Stockholms universitet som forskare. Noushins studie om varför 
människor smittade med malaria är mer attraktiva för malariamyggan 
Anopheles gambiae än oinfekterade individer publicerades i Science 2017. 

 
I Iran var Noushin en racerförare på amatörnivå, något som hon gärna vill prova på i Sverige också. 
Läs mer på MBWs hemsida (in english). 
 
 

http://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/s%C3%A5-tar-sig-kattparasiten-till-din-hj%C3%A4rna-1.360772
http://www.cbc.ca/radio/quirks/trump-vows-that-the-u-s-will-go-back-to-the-moon-but-how-grinch-s-growing-heart-and-more-1.4444499/parasite-turns-mice-into-mindless-cat-fighting-zombies-by-hijacking-immune-cells-1.4444512
http://science.sciencemag.org/content/355/6329/1076.long
http://www.su.se/mbw/about-us/news/general-news/noushin-emami-barbara-cannon-and-jan-nedergaard-receive-grants-from-the-swedish-research-council-1.355619


· Senast nytt från ECF  
Uppbyggnaden av nya ECF fortskrider och vi har nu börjat diska alla burar vi nyttjar i 
evakueringslokalerna i vår fina diskanläggning. Vi jobbar aktivt med att förbereda lokalerna för 
verksamheten genom införskaffning av utrustning, där bland annat de imponerande 
multifotonmikroskop som utgör kärnan i IVMSU (Intravital Microscopy Stockholm University) och 
som installerats över julledigheterna. Under de kommande veckorna kommer vi påbörja 
väteperoxidbehandling (H2O2) av lokalerna för att sterilisera miljön för de framtida försöken. 
Ytterligare detaljer om väteperoxidbehandlingen kommer under veckan, och vid frågor kring 
förfarandet är ni välkomna att höra av er till föreståndare Stina Tucker (08-164014, 
stina.tucker@su.se). 

 
· Johan Seijsing vann presentationstävling I Finland 
Johan Seijsing var bäst att på tre minuter ”pitcha” sin 
forskningsidé kring ett nytt sätt att bekämpa 
antibiotikaresistenta bakterier. I finalen av ”Skolar Award 2017” 
som hölls i samband med entreprenörskonferensen ”Slush” i 
Helsingfors kammade han hem förstaplatsen och 100 000 Euro. 
Grattis! Läs mer här. 
 

 

 

· Kontakta prefekt om du ska söka etableringsbidrag 
Till alla forskare (ej nuvarande gruppledare) som planerar att söka etableringsbidrag under 
vintern/våren 2018. Kontakta prefekt Per Ljungdahl i god tid innan du söker. Detta för att säkerställa 
att MBW kan ta emot er som nya gruppledare. 
 

 

· Nya personer på MBW. MBW är en dynamisk institution och denna vecka välkomnar vi: 
Forskare: Nikolai Kouznetsov (grupp Percipalle) 
Gästforskare: Teresa Daraio (grupp Bengtsson), Marcela Pereira (grupp Bengtsson), Boubacar 
Benziane (grupp Bengtsson) 
Postdoktor: Melania Minoia (grupp Andréasson) 
Laboratorietekniker: Daniel Silvestri (ECF), Gordana Horvacanin (grupp Ankarklev/grupp Emami), 
Sheikh Humayun Kabir (grupp Theopold/grupp Engström) 
Projektstudenter: Melika Hajkazemian (grupp Emami), Anders Norman (grupp Åström) 
Erasmusstudenter: Barbara Duchonova (grupp Karlsson), Anna Maria Mueller (grupp Theopold) 
 
/ Per & Niklas  
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http://www.su.se/mbw/in-swedish/nyheter/su-forskare-vann-presentationst%C3%A4vling-i-finland-1.362781
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· Antonio Barragan´s group receives wide-spread media attention. 
Research from Antonio Barragan´s group recently received a great deal of attention outside 
academia. A study, recently published in PLOS Pathogens, shows that once the cat parasite 
Toxoplasma gondii enters immune cells, it induces their motility, thereby facilitating the spread of 
the parasite in our bodies. The publication was referred to a whopping 112 times by printed national 
and international media. Swedish (SR) and Canadian (CBC) radio also featured reports describing the 
new findings. 
 

 
 
Read the press-release on the Stockholm University homepage. 
Interview with Antonio by Canadian radio. 
A summary report of the media attention can be found as an attachment to this newsletter. 
 

· Mattias Mannervik receives a Project Grant for research collaboration between 
China and Sweden 
The Swedish Research Council has decided on Project Grant applications for research collaborations 
between China and Sweden. Stockholm University together with Central South University, Changsha, 
China, will host the three-year project “Environmental Factors in Parkinson’s Disease Pathogenesis” 
that was awarded three million SEK. Mattias Mannervik at MBW is the Swedish project leader and his 
Chinese counterpart is Zhuohua Zhang. 

 
· S. Noushin Emami is a new group leader at MBW 
As of January 1, 2018, S. Noushin Emami heads her own research group at MBW. In her work, 
Noushin combines her fascination for insect infection biology with her expertise in bioinformatics 
and statistical modelling to understand the ancient chemical language that exists between the 
mosquito vector and malaria parasite.  

Noushin obtained her undergraduate degree in Mathematics and Physics 
and her Master’s of Science in Medical Entomology and Vector Control at 
Teheran University (graduated in 2007). To pursue doctoral training 
Noushin moved to the UK and the University of Glasgow, obtaining her 
PhD in 2012. Her main research focused on human malaria and vector-
parasite interactions. In parallel, she used statistical modelling to study 
animal diversity and epidemiology of infectious diseases. In 2013, 
following two postdoc periods, in Glasgow and Imperial College, London, 
Noushin came to SU to join the lab of Ingrid Faye. The results of her 
investigations at MBW, why malaria-infected people are more attractive 
to the Anopheles gambiae mosquito than uninfected people, was 
published in Science in 2017.  

In Iran, Noushin was an amateur race-car driver, a hobby that she also wants to pursue in Sweden. 
Read more on the MBW-homepage. 

http://www.su.se/english/research/research-news/how-the-cat-parasite-exploits-immune-cells-to-reach-the-brain-1.360775
http://www.cbc.ca/radio/quirks/trump-vows-that-the-u-s-will-go-back-to-the-moon-but-how-grinch-s-growing-heart-and-more-1.4444499/parasite-turns-mice-into-mindless-cat-fighting-zombies-by-hijacking-immune-cells-1.4444512
http://science.sciencemag.org/content/355/6329/1076.long
http://www.su.se/mbw/about-us/news/general-news/noushin-emami-barbara-cannon-and-jan-nedergaard-receive-grants-from-the-swedish-research-council-1.355619


 
· ECF update 
The ECF is now in the final stages of rebuilding. All cages used in the temporary facility are already 
being washed in the brand new robotic dishwashing facility. Ongoing work is focused on preparing 
the ECF for future operations by finalizing the procurement of equipment, including the impressive 
multiphoton microscopes that are the foundation of the IVMSU facility, which have recently been 
installed. In the coming weeks hydrogen peroxide (H2O2) treatments will initiate to sterilize the 
environment for future studies. ECF Director Stina Tucker (08-164014, stina.tucker@su.se) will be 
sending out additional information regarding this important process. Feel free to contact Stina 
regarding any questions you may have.  
 

· Johan Seijsing won science pitching competition in Finland 
Johan Seijsing was the best at “in a three minutes pitch” describe his 
research idea on a new way of fighting antibiotic resistant bacteria. In 
the final of the “Skolar Award 2017” competition held in Helsinki at the 
entrepreneur conference “Slush,” Johan received the main prize, a  
100 000 euro research grant. Congratulations! Read more here. 
 
 
 
 

· Applying for start-up grant? Please contact the Department head. 
For all researchers (not current group leaders) planning to apply for start-up grants during 
winter/spring 2018. Please contact the head of department Per Ljungdahl as early as possible and 
before applying. This is to make sure that MBW can support you as a new group-leader. 
 
 

· New persons at MBW. MBW is a dynamic institute. This week we welcome: 

Researcher: Nikolai Kouznetsov (Group Percipalle) 
Guest Researchers: Teresa Daraio (Group Bengtsson), Marcela Pereira (Group Bengtsson), 
Boubacar Benziane (Group Bengtsson) 
Post doc: Melania Minoia (Group Andréasson) 
Laboratory technicians: Daniel Silvestri (ECF), Gordana Horvacanin (Group Ankarklev/ Group 
Emami), Sheikh Humayun Kabir (Group Theopold/ Group Engström) 
Project students: Melika Hajkazemian (Group Emami), Anders Norman (Group Åström) 
Erasmus students: Barbara Duchonova (Group Karlsson), Anna Maria Mueller (Group Theopold) 
 
/Per & Niklas  
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Nu vet forskarna hur
kattparasiten tar sig till
hjärnan
 Hufvudstadsbladet. 2017-12-18. Sida: 9

SPT

- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, säger professor Antonio
Barragan. professor och en av författarna till den nya
studien.

9 Hufvudstadsbladet
måndag 18 december 2017

Att en parasit hos katter kan ta sig 
in i människors hjärna är känt se-
dan tidigare. Nu har forskare vid 
Stockholms universitet upptäckt 
hur parasiten gör för att ta över vå-
ra celler, skriver Stockholms uni-
versitet i ett pressmeddelande.

Infektionen toxoplasmos orsa-
kas av parasiten Toxoplasma gon-
dii och är mycket vanlig. Parasiten 
har katt som huvudsakligt värd-
djur, men smittan sprids även till 
andra djur, inklusive människor. 
Tidigare studier har visat att para-
siten påverkar infekterade råttors 
hjärna så de blir orädda för katter 
och till och med dras till kattlukt, 
vilket gör dem till enkla byten.

Hos människor är toxoplasmos 
livshotande för personer med ned-
satt immunförsvar och för foster, 
de flesta andra får endast lätta 
symtom. Psykiska sjukdomar som 
schizofreni, depression och ångest-
syndrom är vanligare hos personer 
som är bärare av toxoplasma. Det 
finns också studier som pekar på 
att det kan påverka på hur utåtrik-
tat, aggressivt eller risktagande en 
individ beter sig.

Nu har forskarna visat hur det 
går till när parasiterna tar kon-
troll och får immunceller att röra 
sig i kroppen. När vi blir infekte-
rade med toxoplasma, till exempel 
genom att äta otillräckligt tillagat 
kött eller via kontakt med kattav-
föring, hamnar parasiten i magen. 
Den går sedan genom tarmväg-
gen och in i cellerna som egentli-
gen ska döda den. Immuncellerna 
blir ”trojanska hästar”. Genom att 
utsöndra ämnet GABA kan de rö-
ra sig för att sprida infektionen i 
kroppen.

– Är det slump eller evolution? 
Det liknar hur nervceller pratar 
med varandra i vår hjärna, säger 
Antonio Barragan, professor och en 
av författarna till den nya studien.

Det har visat sig att det är den 
lilla kalciummolekylen som är 

brevbärare i kommunikationen. 
Forskarna har hittat en ny kalci-
umreceptor på immunceller som 
fungerar som brevlåda för att ta 
emot parasitens order till cellen 
att röra på sig. 

– Signalen kan hämmas med 
vanlig blodtrycksmedicin. Vi vill in-
te säga att man kan bota toxoplas-
mos med blodtrycksmedicin, men 
vi har upptäckt en ny signalerings-
väg i immunceller som är kopplad 
till deras rörlighet och som parasi-
ten utnyttjar på ett mycket smart 
sätt. Detta hjälper oss att förstå hur 
parasiten sprids och sjukdom upp-
står, säger Barragan.

SPT

Nu vet forskarna 
hur kattparasiten  
tar sig till hjärnan
– Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen 
av immunceller, säger professor Antonio Barragan.

❞ Är det slump 
eller  evolution? 

Det liknar hur nerv-
celler pratar med 
 varandra i vår hjärna.
Antonio Barragan
professor och en av författarna 
till den nya studien.

 ■ Toxoplasma-parasiten har katt som huvudsakligt värddjur, men smittan 
sprids även till andra djur, inklusive människor. Foto: Mostphotos 

Vanda planerar ett välfärds-
center för social- och häl-
sovårdstjänster för mer än 
60 000 personer i  Dickursby. 
Centret ska enligt  planerna 
byggas i Ånäs öster om 
 stambanan.

Går allt enligt planerna kommer 
det nya välfärdscentret att stå klart 
2021. Till nybygget koncentreras 
alla social- och hälsovårdstjänster 
i Dickursby med omnejd och ock-
så sådant som rådgivning, psyko-
logtjänster, talterapi samt labora-
torietjänster och röntgen.

Projektet genomgår just nu en 

behovsutredning och tanken är 
att det ska byggas så att utrymme-
na räcker till för den planerade 
 befolkningstillväxten i Dickursby 
storområde. Totalt utgår planer-
na från en yta på 28 500 kvadrat-
meter.

I början av 2016 bodde 42 000 
personer i området kring Dickurs-
by, men det nya välfärdscentret ska 
enligt planerna ha kapacitet att er-
bjuda service för så många som 
62 000 Vandabor.

Den nuvarande vårdcentralen 
i Dickursby är i behov av renove-
ring, men bara de renoveringar 
som är absolut nödvändiga för att 

den ska kunna fortsätta sin verk-
samhet kommer att utföras. De 
tjänster det nya välfärdscentret 
kommer att omfatta erbjuds nu 
på många olika håll också utanför 
vårdcentralen.

Vanda hoppas att hälsovården 
blir effektivare då alla experter 
samlas under samma tak. De nya 
ut rymmena ska vara lätta att an-
passa till olika behov och tanken 
är att  inleda mottagning även un-
der kvällstid.

Budgeten för det planerade byg-
get är 120 miljoner euro.

KATArinA KoiViSTo

Vanda bygger ett 
välfärdscenter i Dickursby

STÄLLET DÄR MAN BRYR SIG OM DIG. PÅ RIKTIGT.

TA  H A N D  O M  D I G

BOKA TID
eirasjukhus.fi  09 1620 570 
Skepparegatan 29,  Hels ingfors

EIRA KUIVASILMÄKLINIKKA

• Rinner, röda, svider, mycket ögondroppar 
– lider du också av torra ögon?

• För just dig har vi öppnat vår nya klinik 
för torra ögon.

• Vi använder som första i Finland en 
helt ny och behaglig Thermoflo-
värmebehandlingsmetod, som avsevärt 
minskar besvären med torra ögon.

• Vården börjar alltid med en individuell 
torra-ögon-undersökning, varpå våra 
specialutblidade optiker kan reservera tid 
för dig till själva behandlingen*).

Boka tid till en torra-ögon-undersökning! 
Nu endast 98 €!
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Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för
att ta över våra celler, skriver Stockholms universitet i
ett pressmeddelande.

Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. Parasiten har
katt som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids
även till andra djur, inklusive människor. Tidigare
studier har visat att parasiten påverkar infekterade
råttors hjärna så de blir orädda för katter och till och

med dras till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten.

Hos människor är toxoplasmos livshotande för
personer med nedsatt immunförsvar och för foster, de
flesta andra får endast lätta symtom. Psykiska
sjukdomar som schizofreni, depression och
ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som
pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

Nu har forskarna visat hur det går till när parasiterna
tar kontroll och får immunceller att röra sig i kroppen.
När vi blir infekterade med toxoplasma, till exempel
genom att äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt
med kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går
sedan genom tarmväggen och in i cellerna som
egentligen ska döda den. Immuncellerna blir ”trojanska
hästar”. Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra
sig för att sprida infektionen i kroppen.

- Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan, professor och en av författarna till den nya
studien.

Det har visat sig att det är den lilla kalciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny kalciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
till cellen att röra på sig.

- Signalen kan hämmas med vanlig blodtrycksmedicin.
Vi vill inte säga att man kan bota toxoplasmos med
blodtrycksmedicin, men vi har upptäckt en ny
signaleringsväg i immunceller som är kopplad till deras
rörlighet och som parasiten utnyttjar på ett mycket
smart sätt. Detta hjälper oss att förstå hur parasiten
sprids och sjukdom uppstår, säger Barragan.
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pratar med varandra i vår hjärna.
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SKRÄCKVARNING - Så tar
sig kattparasiten in i din
hjärna
 Höglandsnytt. 2017-12-09 11:32

Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för
att ta över våra celler.

- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över

kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger, i ett pressmeddelande, Antonio Barragan,
professor vid Stockholms universitet och en av
författarna till den nya studien.

 Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor. En rad studier har
tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors
hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras
till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt
sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir
uppäten. Hos människor är toxoplasmos livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar samt för
ofödda foster, de flesta andra får endast lätta
symptom. Det finns dock studier som visar samband
där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression
och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som
pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

 Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat
visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går sedan
genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska döda den. Immuncellerna blir "trojanska hästar".
Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för
att sprida infektionen i kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Det har visat sig att det är den lilla calciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny calciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
till cellen att röra på sig.
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 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt. Detta
hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom
uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla
riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio
Barragan.

 Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på
Facebook

© Höglandsnytt

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från
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Så överlistar kattparasiten
immuncellerna
 Sveriges Radio Kalmar. 2017-12-08 18:00

vet@sverigesradio.se

Kattparasiten Toxoplasma gondii kan ta sig in i
människans hjärna, och nu visar forskare från
Stockholms universitet själva mekanismen.

Kattparasiten toxoplasma kan ta sig in i människans
hjärna, och nu visar forskare från Stockholms
universitet hur det går till när parasiten tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen.

 Toxoplasmaparasiten omvandlar immuncellerna till
rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen.

 Det har visat sig att det är kalciummolekyler som är
brevbärare i kommunikationen. Forskarna har hittat en
ny kalciumreceptor på immunceller som fungerar som
brevlåda för att ta emot parasitens order till cellen att
röra på sig, enligt ett pressmeddelande från
Stockholms universitet.

 - Vi har hitta mekanismen om hur det går till, säger
professor Antonio Barragan.

 Källa: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006739

 vet@sverigesradio.se
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 Image-text:

 Parasiten sprids från katt till männsika. Foto:
Wikimedia commons/Clovecin.

© Sveriges Radio Kalmar
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Nu vet forskarna hur
kattparasiten tar sig till
hjärnan
 Vasabladet. 2017-12-08 13:06

- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, säger professor Antonio
Barragan. Att en parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärna är känt sedan tidigare.

© Vasabladet
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Så tar sig kattparasiten till
din hjärna
 All-Latest-News.com. 2017-12-08 04:32

Se en kort film om forskningen Att en parasit hos
katter kan ta sig in i människors hjärna är känt sedan
tidigare. Nu har forskare vid Stockholms universitet
upptäckt hur parasiten gör för att ta över våra celler.

– Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga ”zombier” som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien.
Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor. En rad studier har
tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors
hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras
till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt
sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir
uppäten. Hos människor är toxoplasmos livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar samt för
ofödda foster, de flesta andra får endast lätta
symptom. Det finns dock studier som visar samband
där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression
och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som
pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig. Det
forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat visa
är hur det går till när parasiterna tar kontroll och får
immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
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äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går sedan
genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska döda den. Immuncellerna blir ”trojanska hästar”.
Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för
att sprida infektionen i kroppen. – Är det slump eller
evolution? Det liknar hur nervceller pratar med
varandra i vår hjärna, säger Antonio Barragan. Det har
visat sig att det är den lilla calciummolekylen som är
brevbärare i kommunikationen. Forskarna har hittat en
ny calciumreceptor på immunceller som fungerar som
brevlåda för att ta emot parasitens order till cellen att
röra på sig. – Det fiffiga i det hela är att signalen kan
hämmas med vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick
medicinen hämmades parasitens spridning. Vi vill inte
säga att man kan bota toxoplasmos med
blodtrycksmedicin, men vi har upptäckt en ny
signaleringsväg i immunceller som är kopplad till deras
rörlighet och som parasiten utnyttjar på ett mycket
smart sätt. Detta hjälper oss att förstå hur parasiten
sprids och sjukdom uppstår. På längre sikt kan det
hjälpa oss att utveckla riktade behandlingar mot
infektionen, säger Antonio Barragan. Om forskningen:
Artikeln Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii är publicerad i den vetenskapliga tidskriften
PLOS Pathogens. För ytterligare information: Antonio
Barragan, professor vid Institutionen för molekylär
biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms
universitet. E-post: antonio.barragan@su.se Tfn: 08-16
41 56, 070-1

© All-Latest-News.com
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Kattparasit kan leda till
psykiska sjukdomar
 SVT Nyheter. 2017-12-09 12:02

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten tar över våra celler

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© SVT Nyheter
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 FORSKNING En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.
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■■ FORSKNING
En parasit hos katter 
kan ta sig in i män-
niskors hjärnor 
och påverkar vårt 
beteende. Nu har 
forskare vid Stock-
holms universitet 
upptäckt hur para-
siten gör för att ta 
över våra celler.

”Vi har avkodat hur 
parasiten bär sig åt för 
att ta över kontrollen 
av immunceller, det vill 
säga omvandla dem till 
rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio 
Barragan, professor vid 
Stockholms universitet 
och en av författarna 
till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektio
nen toxoplasmos som 
orsakas av parasiten 
Toxoplasma gondii. Att 
smittan påverkar oss 
är känt sedan tidigare 
och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten 
som värddjur och kan 
exempelvis påverka 
råttor. De smittade råt
torna dras till kattdoft, 
blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasi
ten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska 
sjukdomar, som depres
sion och ångestsyn
drom är vanligare hos 
personer som smittats 
av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtrik
tat, aggressivt eller risk
tagande en person beter 
sig. För personer med 
nedsatt immunförsvar 
och för ofödda foster 
kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa 
att parasiten tar kon
troll över immunceller 
som blir till ”trojanska 
hästar”. Parasiten, som 
kommer ner i magen 
genom rått kött eller 
via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i cel
lerna som egentligen 
ska döda den. Parasiten 
kan sedan röra sig fritt 
och sprida infektionen 
i  kroppen.

Nu kan forskarna 
använda den nya upp
täckten till att utveckla 
riktade behandlingar 
mot parasiten. Vanlig 
blodtrycksmedicin har 
även visat sig hämma 
parasitens spridning.

Ella Sundström/TT
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Avtal mellan 
EU och Japan 

■■ HANDEL. EU och Japan 
är överens om sitt nya 
handelsavtal. 

Kraftigt sänkta tullar 
blir ett av resultaten 
när avtalet väntas träda 
i kraft, senast under 
2019.

– Jag tror det här blir 
klart innan jul, sade 
EU:s handelskommis
sionär Cecilia Malm
ström till TT i torsdags.

Bara ett dygn senare 
var det packat och klart.

”Det här är EU på 
bästa sätt – levere
rar både i form och 
substans. EU och Japan 
sänder ett kraftigt 
budskap till försvar 
för öppen, rättvis och 
regelbaserad handel”, 
säger kommissionsord
förande JeanClaude 
Juncker i ett uttalande.

”Precis i tid – vi 
levererar på vårt löfte 
om att avsluta det här 
vinnavinnaavtalet 
i år”, säger Malmström 
i samma text. (TT)

Ingves varnar 
för bitcoin

■■ EKONOMI.  Riksbanks
chefen Stefan Ingves 
höjer ett varnande 
finger för kryptovalu
tan bitcoin som just nu 
rusar uppåt. 

Till 
Dagens 
Nyheter 
säger Ingves 
att handeln 
med valutan 
är riskfylld 
och att 
bitcoin bör ses som ett 
spekulationsobjekt.

Han påpekar att 
bitcoin inte är pengar 
i Riksbankens mening 
”utan är ungefär som 
att prissätta medaljer 
eller tavlor eller lik
nande”.

– Att folk köper och 
säljer någonting, det 
gör man ju också när 
det gäller olja, råvaror, 
grismagar och annat på 
marknaden i Chicago, 
men då gör var och en 
som deltar sin egen 
resa på egen risk, säger 
Stefan Ingves. (TT)

Åkerier kan 
slippa skatt

■■ TRANSPORT.  Utländska 
åkerier kan slippa skatt 
i Sverige genom att 
köra ofta till exempel
vis Norge, rapporterar 
SR Ekot. Då kan trans
porterna räknas som 
internationell trafik.

Men branschor
ganisationer och 
myndig heter anser att 
chauf förer utnyttjar 
kryphålet för att und
vika skatt.

– Många av dem 
kommer in i landet och 
har då en legal trans
port till landet. Sedan 
blir man kvar och så 
kör man under radarn, 
säger Pia Bergman vid 
Skatteverket, till Ekot. 
(TT)

Stefan 
Ingves.

I DAG
■■ STORBRITANNIEN. 

Utställning om Nalle Puh 
öppnas på Victoria & 
Albert Museum.

■■ RYSSLAND. Premiär 
på baletten om balett
dansaren Rudolf Nurejev.

■■ NOBEL. Norska Nobel
kommitténs presskonferens 
om årets fredspristagare.

■■ NOBEL. Nobelstif
telsen arrangerar Nobel 
Week Dialogue på temat 
sanningens framtid.

■■ LÖRDAGSINTERVJU. 
Med landsbygdsminister 
SvenErik Bucht (S) i SR:s 
Ekot.

”Det måste ske 
en utveckling”

■■ Ehandeln rusar och till jul 
riskerar utlämningsställen att 
bli överfulla.

– Det måste ske en 
utveckling. Distributions
formerna måste utvecklas, 
säger Olof Bjurö på Post och 
telestyrelsen.

– Att logistiken fungerar är 
en förutsättning för ehandeln, 
säger AnnaKarin Strömqvist 
på Svensk Handel.

– Det måste finnas fler 
utlämningsställen. För det finns 
ett maxtak för hur många paket 
man kan ha i en butik, säger 
Susanne Åhlén (bilden) på 
Coop i Sockenplan i Stockholm. 
(TT)  FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Brutalt mord på muslim utreds
■■ INDIEN. Polisen i den indiska delstaten Rajasthan 

har gripit en hinduisk man som anklagas för ett 
brutalt mord på en muslimsk man. Brottet utreds 
som en religiöst motiverad attack.

Gripandet gjordes efter det att den misstänkte 
spridit ett filmklipp som visar hur någon hugger 
ihjäl den muslimske mannen och därefter tänder 
eld på honom, skrikande rasistiska slagord.

Mordet är det senaste i en lång rad attacker mot 
minoritetsgrupper i Indien, särskilt muslimer. 
(TTAP)

Fjorton FN-soldater dödades
■■ KONGO-KINSHASA. Fjorton FNsoldater och minst 

fem kongolesiska soldater har dödats i östra 
KongoKinshasa. FNchefen António Guterres 
beskriver attacken som den värsta i FN:s historia.

”I dag är en mycket tragisk dag för FNfamiljen”, 
sade generalsekreteraren António Guterres i går.

”Denna avsiktliga attack på fredssoldater är 
oacceptabel och utgör ett krigsbrott”, sade han 
vidare.

Minst 53 FNsoldater skadades i angreppet nära 
staden Beni, i provinsen Norra Kivu, enligt FN
missionen Monusco. (TTAPReuters)

Bortförda barn hittades i Malmö
■■ BROTT. De två barn som i onsdags rövades bort 

i närheten av en skola i Emmaboda kommun har 
hittats välbehållna. 

Polisen misstänker att planen var att föra 
 barnen utomlands.

När polisens regionala insatsstyrka slog till mot 
en lägenhet i centrala Malmö fanns fyra vuxna 
där tillsammans med de bortrövade barnen. De 
fyra togs till förhör, men frigavs under natten. 

Två män är sedan tidigare misstänkta för män
niskorov. Den ena av dem, som är anhörig till 
barnen, är fortfarande anhållen. (TT)

Svenskt tryck i EU om stöldligor
■■ BROTT. Rumänien erbjuder polishjälp till Sverige 

för att bekämpa utländska stöldligor. Justitie
minister Morgan Johansson (S) hoppas på samma 
sak från Litauen – och dessutom avtal om att 
skicka dömda tjuvar till sina hemländer.

– Mellan 40 och 50 procent av alla inbrott som 
begås i Sverige begås av ligor som kommer till 
Sverige med det enda syftet att stjäla båtmotorer, 
fina bilar, göra inbrott i sommarstugor och i villor 
och det är väldigt välorganiserat, säger Johans
son. (TT)

Fler SD-röster än sympatisörer
■■ POLITIK. Det är betydligt fler som uppger att de 

tänker rösta på SD än som faktiskt sympatiserar 
med partiet. Enligt SCB:s senaste mätning uppgav 
14,8 procent att de skulle rösta på partiet. I SCB:s 
mätning av partisympatier, som inte anger vad 
man ska rösta på, uppger 11,9 procent att de sym
patiserar med partiet.

För de flesta andra partier är gruppen som 
sympatiserar med ett parti större än de som anger 
att de ska rösta på partiet. Skillnaden anger vilken 
röstpotential ett parti har. (TT)

Offer i tiggerihärva levde i misär
■■ BROTT. Fem personer har häktats misstänkta 

för att ha tvingat ett 20tal människor att tigga 
i Sverige.

Efter omfattande spaning gjorde polisen ett 
tillslag på flera platser i Småland i tisdags, då sju 
personer anhölls och ett 20tal bulgariska tiggare 
omhändertogs och fördes till skyddade boenden.

Merparten av tiggarna fanns i två hus i Virse
rum och Hultsfred.

– Det var misär i husen, säger polisens press
talesperson Robert Loeffel till Kvällsposten. (TT)

Indier – de flesta muslimer – protesterar mot de 
våldsamma attacker mot muslimer som eskalerat 
de senaste åren.  FOTO: AJIT SOLANKI/AP

”Det kommer att 
bli väldigt svårt”
Brexit redo för fas 2 – men svåra förhandlingar återstår

■■ BREXIT
Skilsmässan mellan EU 
och Storbritannien är 
färdig i princip.

Nu gäller det att sy 
ihop förhållandet igen.

– Nu börjar det svåra, 
konstateras i Bryssel 
trots ett efterlängtat 
genombrott i förhand-
lingarna om brexit.

Efter förhandlingar som 
under hösten mest präglats 
av oklarhet och tvivel bjöd 
EUkommissionens ord
förande JeanClaude Juncker 
på en trespråkig suck av lätt
nad på fredagsmorgonen.

– Vi har lyckats göra till
räckliga framsteg för att nå 
fram till nästa fas i förhand
lingarna, sade Juncker på 
engelska, tyska och franska, 
sida vid sida med Storbritan
niens premiärminister The
resa May.

– Att nå hit har krävt 
givande och tagande från 
båda sidor, men jag anser att 
den gemensamma rappor
ten (fredagens överenskom
melse) är i hela Storbritan
niens intresse, sade May, som 
anlände i ottan till Bryssel för 
att sätta punkt för veckans 
intensiva diskussioner.

Det som parterna enats om 
är 96 punkter på 15 sidor med 
grunderna för vad som kallats 
för ett skilsmässoavtal. Det 
handlar om vilka rättigheter 
som efter brexit ska gälla för 
EUmedborgare i Storbritan

nien, hur landgränsen mel
lan Irland och Nordirland 
ska skötas och hur de ekono
miska åtagandena ska ordnas.

Alla tycks överens om att 
uppgörelsen uppfyller de 
”tillräckliga framsteg” som 
krävs för att gå vidare till 
nästa fas i förhandlingarna. 
Formellt ska det beslutet 
ändå fattas först nästa vecka 
då EU:s stats och regerings
chefer samlas till toppmöte 
i Bryssel.

I mångt och mycket är det 
Storbritannien som till sist 
fått anpassa sig till vad EU 
krävt redan från början. Båda 
sidor betonar ändå att det 
handlar om en kompromiss.

– Båda sidor har fått 
lyssna till varandra, hävdade 
Juncker.

Ekonomiskt kommer den 
brittiska utträdesnotan att 
landa kring motsvarande 
400–500 miljoner svenska 
kronor.

– Efter tuffa samtal har vi 
nått en uppgörelse som är 
rättvis för brittiska skatte
betalare, sade Theresa May.

Vad som nu sker är att de 
kvarstannande 27 EUlän
derna snabbt ska enas om en 
förhandlingsplan för nästa 
fas. I första hand ska man då 
diskutera övergångsregler 
för den tvåårsperiod som 
britterna ser framför sig att 
man kommer att behöva efter 
utträdet 2019 för att kasta loss 
ordentligt från kontinenten.

Därtill ska parterna för
handla om kommande han
delsavtal och de samarbeten 
inom andra frågor som Stor

britannien trots avhoppet vill 
fortsätta med.

– Nu är det dags att se mot 
framtiden, då Storbritan
nien kommer att vara en 
nära och viktig allierad. Det 
är livsviktigt för oss alla att vi 
fortsätter att arbeta tillsam
mans om frågor som handel, 
forskning och säkerhet, sade 
JeanClaude Juncker.

Tiden är knapp. Redan i okto
ber 2018 är det tänkt att hela 
uppgörelsen ska vara färdig, 
för att hinna bli godkänd i tid 
till det brittiska utträdet den 
29 mars 2019.

EU:s permanente rådsord
förande Donald Tusk varnar 
samtidigt för att det som man 
nu har stångats om i ett drygt 
halvår var den enkla delen.

– Låt oss komma ihåg att 
den svåraste delen av våra 
utmaningar ligger framför 
oss. Att gå isär är svårt. Men 
att gå isär och sedan bygga 
upp en ny relation är ännu 
svårare, sade Tusk efter upp
görelsen i Bryssel.

EU och handelsminister 
Ann Linde (S) är lättad efter 
överenskommelsen. 

– För svensk del är det väl
digt glädjande, för 70 procent 
av vår export går till inre 
marknaden och Storbritan
nien är där en av våra vikti
gaste handelspartner.

Ett uteblivet avtal skulle 
innebära kostnader på två 
miljarder kronor för svenska 
företag, enligt Linde. 

Wiktor Nummelin/TT

Storbritanniens premiärminister Theresa May och kommis
sions ordföranden JeanClaude Juncker på fredagsmorgonen. 
 FOTO: VIRGINIA MAYO/AP

Fakta: Viktiga dagar om brexit
Söndag 10 december: En upp
görelse behöver vara klar mellan EU 
och Storbritannien för att man ska 
kunna konstatera ”tillräckliga fram
steg” i de inledande förhandlingarna 
om ekonomisk uppgörelse, medbor
garnas rättigheter och gränsfrågorna 

mellan Irland och Nordirland.
Måndag 11 december: De 27 
kvarstannande EUländernas så 
kallade sherpor – för svensk del 
statssekreterare Hans Dahlgren 
– möts i Bryssel för att gå igenom 
läget.

Tisdag 12 december: Ländernas 
EUministrar träffas för att förbe
reda kommande toppmöte.
Torsdag 14 december: Stats 
och regeringscheferna inleder sitt 
toppmöte i Bryssel.
Fredag 15 december: De 27 

kvarstannande EUländernas ledare 
möts separat för att avgöra om det 
finns tillräckliga framsteg eller inte. 
Om så är fallet kan klartecken ges 
för att dra i gång nästa fas i för
handlingarna, om övergångsregler 
och framtida handelsavtal. (TT)

Upplopp. Israeliska soldater och protesterande palestinier drabbade samman på flera platser, som här i staden Nablus på Västbanken. FOTO: MAJDI MOHAMMED/AP

Oroligt på ”vredens dag”
Spänt efter Trumps beslut om Jerusalem  En palestinier ihjälskjuten på Gazaremsan

■■ MELLANÖSTERN
Tusentals palestinier 
demonstrerade i går, 
över 80 skadades och en 
sköts till döds i sam-
manstötningar med 
israeliska soldater.

Men framåt kvällen 
lade sig protesterna 
mot president Donald 
Trumps erkännande av 
Jerusalem som Israels 
huvudstad.

Flera dagars oroligheter har 
följt på beskedet från USA. 
Runt om i den muslimska 
världen uttrycktes på freda

gen, den heliga dagen, soli
daritet med palestinierna 
i Jerusalemfrågan.

Det första dödsoffret föll 
i Khan Yunis i södra Gaza vid 
gränsen till Israel. Det blev 
den 30årige Mahmoud al
Masri, enligt det palestinska 
hälsodepartementet rappor
terar nyhetsbyrån AFP.

Enligt den israeliska mili
tären höll hundratals pales
tinier på med att bränna 
däck och kasta sten mot sol
dater på den israeliska sidan 
när eld öppnades mot ”två 
ledande uppviglare”. 

På andra ställen längs grän

sen förekom liknande drabb
ningar.

Förutom skottlossning 
brukade israelerna gummi
kulor och tårgas, enligt den 
palestinska ambulanstjäns
ten inom Röda halvmånen.

Inför den muslimska fre
dagsbönen skickade Israel 
ut hundratals extra poliser 
i Jerusalem. Den palestin
ska islamiströrelsen Hamas 
utropade fredagen till ”vre
dens dag” efter beskedet om 
ambassadflytten.

Både i Jerusalems gamla 
stad och på Västbanken – 
i Hebron, Betlehem och 
Nablusområdet – rök pales

tinier ihop med israeliska 
säkerhetsstyrkor, rapporte
rade AFP.

Hamasledaren Ismail 
Haniya har manat palestini
erna till en ny tredje intifada, 
ett protestuppror, mot Israel. 
Vid de tidigare 1987–1993 och 
2000–2005 dog tusentals 
palestinier och över tusen 
israeler.

– När man pratar med 
palestinier på gatorna säger 
de att ”vi har inget att vara 
återhållsamma för längre” 
och att en ny intifada kommer, 
frågan är bara när, säger Björn 
Brenner, Mellanösternfors
kare vid Försvarshögskolan, 

som på förmiddagen befann 
sig vid Damaskusporten och 
då bedömde läget i Jerusalem 
som ”väldigt spänt”.

– Man ska inte vänta sig att 
nästa intifada ser likadan ut 
som de tidigare. Den kanske 
inte blir våldsam på samma 
sätt, det kanske blir en lång
varig generalstrejk i de pales
tinska områdena, en slags 
civil olydnadsprocess.

FN:s säkerhetsråd höll i går 
kväll svensk tid ett möte med 
anledning av att USA erkänt 
Jerusalem som huvudstad 
i Israel. Där gjorde USA:s 
FNambassadör Nikki Haley 

klart att president Trump tän
ker fortsätta engagera sig för 
att nå en israeliskpalestinsk 
fredsuppgörelse. Men Stor
britannien uppmanade USA 
att lägga fram detaljerade 
fredsförslag och kritiserade 
Trumps ambassads beslut för 
att vara ”ohjälpsamt”.

– Vi är 14 mot 1, sade Sve
riges FNambassadör Olof 
Skoog till TT efter mötet med 
de 15 medlemsländerna.

I sitt tal i säkerhetsrådet 
tryckte Olof Skoog på hur 
viktigt det är att USA kom
mer med ett trovärdigt för
slag om hur en fredsupp
görelse ska se ut. (TT)

■■ POLITIK
Socialdemokraternas 
gruppledare i riksdagen 
Anders Ygeman vill 
utreda anklagelserna 
mot talman Urban Ahlin 
(S).

Partiet tar in en obe-
roende konsult som alla 
kan vända sig till om de 
har information om den 
kritik som riktats mot 
talmannen.

– Det är allvarliga anklagel
ser som vi måste gå till bot
ten med. Och då menar jag att 
det bör göras en oberoende 
och grundlig utredning som 
kan ge svar på de frågor som 

väckts, säger Anders Ygeman.
Han ska nu ta kontakt med 

de övriga gruppledarna i riks
dagen om detta. Det handlar 
dock inte om anklagelserna 
från 2008 om sexuella trakas
serier.

– Det handlar om uppgifter 
om talmannen i hans kapa
citet som talman. Han är ju 
vald enhälligt av alla partier 
i riksdagen och då är det 
också rimligt att vi diskuterar 
med de andra partierna om 
hur en sådan undersökning 
kan göras. Det är viktigt att 
den görs på ett sådant sätt att 
alla partier ställer upp på den.

Urban Ahlin har själv pratat 
om behovet av en utredning.

– Jag bejakar att han ser 

behovet av en sådan här 
utredning, sen tror jag att 
det är bäst om vi kan komma 
överens om formerna för den 
med alla partier. Jag tror inte 
att man ska låsa sig för en 
speciell form, och det tror 
jag att han kommer att vara 
lyhörd för, säger Ygeman.

Om det faktum att uppgif
terna kommer från anonyma 
källor säger han:

– Det är naturligtvis svårt 
att försvara sig mot anonyma 
anklagelser. Det är också ett 
skäl till att vi måste ha en 
rutin för att utreda sådana 
här saker så att vi inte får 
någon form av lynchmobb 
där sådana här allvarliga frå
gor riskerar att användas till 
helt andra saker.

Även centerpartiets parti
ledare Annie Lööf anser att 
frågan bör tas på största all
var.

– Som politiker har man ett 
förtroendeuppdrag och då är 
det väldigt viktigt att man går 

till botten med det här när det 
kommer upp på bordet och 
tar det på största allvar, säger 
hon.

Anders Ygeman ser inga pro
blem med att Urban Ahlin 
kvarstår som talman under 
tiden utredningen görs:

– Nej, utan det är fullt natur
ligt att man först gör utred
ningen och sedan bestämmer 
konsekvenserna. Annars ris
kerar vi att få en väldigt kon
stig ordning. Konstitutionen 
ger ju av just det skälet ett 
väldigt starkt skydd av tal
mannen.

Maria Davidsson/TT
Owe Nilsson/TT

Carl Cato/TT

Anklagelserna mot riksdagens talman ska utredas

Talman Urban Ahlin.
 FOTO: TT/ARKIV

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma
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Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasit kan hitta till din
hjärna
 Västerviks-Posten. 2017-12-09. Sida: 8

Ella Sundström/TT

 FORSKNING
En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.
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■■ FORSKNING
En parasit hos katter 
kan ta sig in i män-
niskors hjärnor 
och påverkar vårt 
beteende. Nu har 
forskare vid Stock-
holms universitet 
upptäckt hur para-
siten gör för att ta 
över våra celler.

”Vi har avkodat hur 
parasiten bär sig åt för 
att ta över kontrollen 
av immunceller, det vill 
säga omvandla dem till 
rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio 
Barragan, professor vid 
Stockholms universitet 
och en av författarna 
till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektio
nen toxoplasmos som 
orsakas av parasiten 
Toxoplasma gondii. Att 
smittan påverkar oss 
är känt sedan tidigare 
och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten 
som värddjur och kan 
exempelvis påverka 
råttor. De smittade råt
torna dras till kattdoft, 
blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasi
ten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska 
sjukdomar, som depres
sion och ångestsyn
drom är vanligare hos 
personer som smittats 
av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtrik
tat, aggressivt eller risk
tagande en person beter 
sig. För personer med 
nedsatt immunförsvar 
och för ofödda foster 
kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa 
att parasiten tar kon
troll över immunceller 
som blir till ”trojanska 
hästar”. Parasiten, som 
kommer ner i magen 
genom rått kött eller 
via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i cel
lerna som egentligen 
ska döda den. Parasiten 
kan sedan röra sig fritt 
och sprida infektionen 
i  kroppen.

Nu kan forskarna 
använda den nya upp
täckten till att utveckla 
riktade behandlingar 
mot parasiten. Vanlig 
blodtrycksmedicin har 
även visat sig hämma 
parasitens spridning.

Ella Sundström/TT
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Avtal mellan 
EU och Japan 

■■ HANDEL. EU och Japan 
är överens om sitt nya 
handelsavtal. 

Kraftigt sänkta tullar 
blir ett av resultaten 
när avtalet väntas träda 
i kraft, senast under 
2019.

– Jag tror det här blir 
klart innan jul, sade 
EU:s handelskommis
sionär Cecilia Malm
ström till TT i torsdags.

Bara ett dygn senare 
var det packat och klart.

”Det här är EU på 
bästa sätt – levere
rar både i form och 
substans. EU och Japan 
sänder ett kraftigt 
budskap till försvar 
för öppen, rättvis och 
regelbaserad handel”, 
säger kommissionsord
förande JeanClaude 
Juncker i ett uttalande.

”Precis i tid – vi 
levererar på vårt löfte 
om att avsluta det här 
vinnavinnaavtalet 
i år”, säger Malmström 
i samma text. (TT)

Ingves varnar 
för bitcoin

■■ EKONOMI.  Riksbanks
chefen Stefan Ingves 
höjer ett varnande 
finger för kryptovalu
tan bitcoin som just nu 
rusar uppåt. 

Till 
Dagens 
Nyheter 
säger Ingves 
att handeln 
med valutan 
är riskfylld 
och att 
bitcoin bör ses som ett 
spekulationsobjekt.

Han påpekar att 
bitcoin inte är pengar 
i Riksbankens mening 
”utan är ungefär som 
att prissätta medaljer 
eller tavlor eller lik
nande”.

– Att folk köper och 
säljer någonting, det 
gör man ju också när 
det gäller olja, råvaror, 
grismagar och annat på 
marknaden i Chicago, 
men då gör var och en 
som deltar sin egen 
resa på egen risk, säger 
Stefan Ingves. (TT)

Åkerier kan 
slippa skatt

■■ TRANSPORT.  Utländska 
åkerier kan slippa skatt 
i Sverige genom att 
köra ofta till exempel
vis Norge, rapporterar 
SR Ekot. Då kan trans
porterna räknas som 
internationell trafik.

Men branschor
ganisationer och 
myndig heter anser att 
chauf förer utnyttjar 
kryphålet för att und
vika skatt.

– Många av dem 
kommer in i landet och 
har då en legal trans
port till landet. Sedan 
blir man kvar och så 
kör man under radarn, 
säger Pia Bergman vid 
Skatteverket, till Ekot. 
(TT)

Stefan 
Ingves.

I DAG
■■ STORBRITANNIEN. 

Utställning om Nalle Puh 
öppnas på Victoria & 
Albert Museum.

■■ RYSSLAND. Premiär 
på baletten om balett
dansaren Rudolf Nurejev.

■■ NOBEL. Norska Nobel
kommitténs presskonferens 
om årets fredspristagare.

■■ NOBEL. Nobelstif
telsen arrangerar Nobel 
Week Dialogue på temat 
sanningens framtid.

■■ LÖRDAGSINTERVJU. 
Med landsbygdsminister 
SvenErik Bucht (S) i SR:s 
Ekot.

”Det måste ske 
en utveckling”

■■ Ehandeln rusar och till jul 
riskerar utlämningsställen att 
bli överfulla.

– Det måste ske en 
utveckling. Distributions
formerna måste utvecklas, 
säger Olof Bjurö på Post och 
telestyrelsen.

– Att logistiken fungerar är 
en förutsättning för ehandeln, 
säger AnnaKarin Strömqvist 
på Svensk Handel.

– Det måste finnas fler 
utlämningsställen. För det finns 
ett maxtak för hur många paket 
man kan ha i en butik, säger 
Susanne Åhlén (bilden) på 
Coop i Sockenplan i Stockholm. 
(TT)  FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Brutalt mord på muslim utreds
■■ INDIEN. Polisen i den indiska delstaten Rajasthan 

har gripit en hinduisk man som anklagas för ett 
brutalt mord på en muslimsk man. Brottet utreds 
som en religiöst motiverad attack.

Gripandet gjordes efter det att den misstänkte 
spridit ett filmklipp som visar hur någon hugger 
ihjäl den muslimske mannen och därefter tänder 
eld på honom, skrikande rasistiska slagord.

Mordet är det senaste i en lång rad attacker mot 
minoritetsgrupper i Indien, särskilt muslimer. 
(TTAP)

Fjorton FN-soldater dödades
■■ KONGO-KINSHASA. Fjorton FNsoldater och minst 

fem kongolesiska soldater har dödats i östra 
KongoKinshasa. FNchefen António Guterres 
beskriver attacken som den värsta i FN:s historia.

”I dag är en mycket tragisk dag för FNfamiljen”, 
sade generalsekreteraren António Guterres i går.

”Denna avsiktliga attack på fredssoldater är 
oacceptabel och utgör ett krigsbrott”, sade han 
vidare.

Minst 53 FNsoldater skadades i angreppet nära 
staden Beni, i provinsen Norra Kivu, enligt FN
missionen Monusco. (TTAPReuters)

Bortförda barn hittades i Malmö
■■ BROTT. De två barn som i onsdags rövades bort 

i närheten av en skola i Emmaboda kommun har 
hittats välbehållna. 

Polisen misstänker att planen var att föra 
 barnen utomlands.

När polisens regionala insatsstyrka slog till mot 
en lägenhet i centrala Malmö fanns fyra vuxna 
där tillsammans med de bortrövade barnen. De 
fyra togs till förhör, men frigavs under natten. 

Två män är sedan tidigare misstänkta för män
niskorov. Den ena av dem, som är anhörig till 
barnen, är fortfarande anhållen. (TT)

Svenskt tryck i EU om stöldligor
■■ BROTT. Rumänien erbjuder polishjälp till Sverige 

för att bekämpa utländska stöldligor. Justitie
minister Morgan Johansson (S) hoppas på samma 
sak från Litauen – och dessutom avtal om att 
skicka dömda tjuvar till sina hemländer.

– Mellan 40 och 50 procent av alla inbrott som 
begås i Sverige begås av ligor som kommer till 
Sverige med det enda syftet att stjäla båtmotorer, 
fina bilar, göra inbrott i sommarstugor och i villor 
och det är väldigt välorganiserat, säger Johans
son. (TT)

Fler SD-röster än sympatisörer
■■ POLITIK. Det är betydligt fler som uppger att de 

tänker rösta på SD än som faktiskt sympatiserar 
med partiet. Enligt SCB:s senaste mätning uppgav 
14,8 procent att de skulle rösta på partiet. I SCB:s 
mätning av partisympatier, som inte anger vad 
man ska rösta på, uppger 11,9 procent att de sym
patiserar med partiet.

För de flesta andra partier är gruppen som 
sympatiserar med ett parti större än de som anger 
att de ska rösta på partiet. Skillnaden anger vilken 
röstpotential ett parti har. (TT)

Offer i tiggerihärva levde i misär
■■ BROTT. Fem personer har häktats misstänkta 

för att ha tvingat ett 20tal människor att tigga 
i Sverige.

Efter omfattande spaning gjorde polisen ett 
tillslag på flera platser i Småland i tisdags, då sju 
personer anhölls och ett 20tal bulgariska tiggare 
omhändertogs och fördes till skyddade boenden.

Merparten av tiggarna fanns i två hus i Virse
rum och Hultsfred.

– Det var misär i husen, säger polisens press
talesperson Robert Loeffel till Kvällsposten. (TT)

Indier – de flesta muslimer – protesterar mot de 
våldsamma attacker mot muslimer som eskalerat 
de senaste åren.  FOTO: AJIT SOLANKI/AP

”Det kommer att 
bli väldigt svårt”
Brexit redo för fas 2 – men svåra förhandlingar återstår

■■ BREXIT
Skilsmässan mellan EU 
och Storbritannien är 
färdig i princip.

Nu gäller det att sy 
ihop förhållandet igen.

– Nu börjar det svåra, 
konstateras i Bryssel 
trots ett efterlängtat 
genombrott i förhand-
lingarna om brexit.

Efter förhandlingar som 
under hösten mest präglats 
av oklarhet och tvivel bjöd 
EUkommissionens ord
förande JeanClaude Juncker 
på en trespråkig suck av lätt
nad på fredagsmorgonen.

– Vi har lyckats göra till
räckliga framsteg för att nå 
fram till nästa fas i förhand
lingarna, sade Juncker på 
engelska, tyska och franska, 
sida vid sida med Storbritan
niens premiärminister The
resa May.

– Att nå hit har krävt 
givande och tagande från 
båda sidor, men jag anser att 
den gemensamma rappor
ten (fredagens överenskom
melse) är i hela Storbritan
niens intresse, sade May, som 
anlände i ottan till Bryssel för 
att sätta punkt för veckans 
intensiva diskussioner.

Det som parterna enats om 
är 96 punkter på 15 sidor med 
grunderna för vad som kallats 
för ett skilsmässoavtal. Det 
handlar om vilka rättigheter 
som efter brexit ska gälla för 
EUmedborgare i Storbritan

nien, hur landgränsen mel
lan Irland och Nordirland 
ska skötas och hur de ekono
miska åtagandena ska ordnas.

Alla tycks överens om att 
uppgörelsen uppfyller de 
”tillräckliga framsteg” som 
krävs för att gå vidare till 
nästa fas i förhandlingarna. 
Formellt ska det beslutet 
ändå fattas först nästa vecka 
då EU:s stats och regerings
chefer samlas till toppmöte 
i Bryssel.

I mångt och mycket är det 
Storbritannien som till sist 
fått anpassa sig till vad EU 
krävt redan från början. Båda 
sidor betonar ändå att det 
handlar om en kompromiss.

– Båda sidor har fått 
lyssna till varandra, hävdade 
Juncker.

Ekonomiskt kommer den 
brittiska utträdesnotan att 
landa kring motsvarande 
400–500 miljoner svenska 
kronor.

– Efter tuffa samtal har vi 
nått en uppgörelse som är 
rättvis för brittiska skatte
betalare, sade Theresa May.

Vad som nu sker är att de 
kvarstannande 27 EUlän
derna snabbt ska enas om en 
förhandlingsplan för nästa 
fas. I första hand ska man då 
diskutera övergångsregler 
för den tvåårsperiod som 
britterna ser framför sig att 
man kommer att behöva efter 
utträdet 2019 för att kasta loss 
ordentligt från kontinenten.

Därtill ska parterna för
handla om kommande han
delsavtal och de samarbeten 
inom andra frågor som Stor

britannien trots avhoppet vill 
fortsätta med.

– Nu är det dags att se mot 
framtiden, då Storbritan
nien kommer att vara en 
nära och viktig allierad. Det 
är livsviktigt för oss alla att vi 
fortsätter att arbeta tillsam
mans om frågor som handel, 
forskning och säkerhet, sade 
JeanClaude Juncker.

Tiden är knapp. Redan i okto
ber 2018 är det tänkt att hela 
uppgörelsen ska vara färdig, 
för att hinna bli godkänd i tid 
till det brittiska utträdet den 
29 mars 2019.

EU:s permanente rådsord
förande Donald Tusk varnar 
samtidigt för att det som man 
nu har stångats om i ett drygt 
halvår var den enkla delen.

– Låt oss komma ihåg att 
den svåraste delen av våra 
utmaningar ligger framför 
oss. Att gå isär är svårt. Men 
att gå isär och sedan bygga 
upp en ny relation är ännu 
svårare, sade Tusk efter upp
görelsen i Bryssel.

EU och handelsminister 
Ann Linde (S) är lättad efter 
överenskommelsen. 

– För svensk del är det väl
digt glädjande, för 70 procent 
av vår export går till inre 
marknaden och Storbritan
nien är där en av våra vikti
gaste handelspartner.

Ett uteblivet avtal skulle 
innebära kostnader på två 
miljarder kronor för svenska 
företag, enligt Linde. 

Wiktor Nummelin/TT

Storbritanniens premiärminister Theresa May och kommis
sions ordföranden JeanClaude Juncker på fredagsmorgonen. 
 FOTO: VIRGINIA MAYO/AP

Fakta: Viktiga dagar om brexit
Söndag 10 december: En upp
görelse behöver vara klar mellan EU 
och Storbritannien för att man ska 
kunna konstatera ”tillräckliga fram
steg” i de inledande förhandlingarna 
om ekonomisk uppgörelse, medbor
garnas rättigheter och gränsfrågorna 

mellan Irland och Nordirland.
Måndag 11 december: De 27 
kvarstannande EUländernas så 
kallade sherpor – för svensk del 
statssekreterare Hans Dahlgren 
– möts i Bryssel för att gå igenom 
läget.

Tisdag 12 december: Ländernas 
EUministrar träffas för att förbe
reda kommande toppmöte.
Torsdag 14 december: Stats 
och regeringscheferna inleder sitt 
toppmöte i Bryssel.
Fredag 15 december: De 27 

kvarstannande EUländernas ledare 
möts separat för att avgöra om det 
finns tillräckliga framsteg eller inte. 
Om så är fallet kan klartecken ges 
för att dra i gång nästa fas i för
handlingarna, om övergångsregler 
och framtida handelsavtal. (TT)

Upplopp. Israeliska soldater och protesterande palestinier drabbade samman på flera platser, som här i staden Nablus på Västbanken. FOTO: MAJDI MOHAMMED/AP

Oroligt på ”vredens dag”
Spänt efter Trumps beslut om Jerusalem  En palestinier ihjälskjuten på Gazaremsan

■■ MELLANÖSTERN
Tusentals palestinier 
demonstrerade i går, 
över 80 skadades och en 
sköts till döds i sam-
manstötningar med 
israeliska soldater.

Men framåt kvällen 
lade sig protesterna 
mot president Donald 
Trumps erkännande av 
Jerusalem som Israels 
huvudstad.

Flera dagars oroligheter har 
följt på beskedet från USA. 
Runt om i den muslimska 
världen uttrycktes på freda

gen, den heliga dagen, soli
daritet med palestinierna 
i Jerusalemfrågan.

Det första dödsoffret föll 
i Khan Yunis i södra Gaza vid 
gränsen till Israel. Det blev 
den 30årige Mahmoud al
Masri, enligt det palestinska 
hälsodepartementet rappor
terar nyhetsbyrån AFP.

Enligt den israeliska mili
tären höll hundratals pales
tinier på med att bränna 
däck och kasta sten mot sol
dater på den israeliska sidan 
när eld öppnades mot ”två 
ledande uppviglare”. 

På andra ställen längs grän

sen förekom liknande drabb
ningar.

Förutom skottlossning 
brukade israelerna gummi
kulor och tårgas, enligt den 
palestinska ambulanstjäns
ten inom Röda halvmånen.

Inför den muslimska fre
dagsbönen skickade Israel 
ut hundratals extra poliser 
i Jerusalem. Den palestin
ska islamiströrelsen Hamas 
utropade fredagen till ”vre
dens dag” efter beskedet om 
ambassadflytten.

Både i Jerusalems gamla 
stad och på Västbanken – 
i Hebron, Betlehem och 
Nablusområdet – rök pales

tinier ihop med israeliska 
säkerhetsstyrkor, rapporte
rade AFP.

Hamasledaren Ismail 
Haniya har manat palestini
erna till en ny tredje intifada, 
ett protestuppror, mot Israel. 
Vid de tidigare 1987–1993 och 
2000–2005 dog tusentals 
palestinier och över tusen 
israeler.

– När man pratar med 
palestinier på gatorna säger 
de att ”vi har inget att vara 
återhållsamma för längre” 
och att en ny intifada kommer, 
frågan är bara när, säger Björn 
Brenner, Mellanösternfors
kare vid Försvarshögskolan, 

som på förmiddagen befann 
sig vid Damaskusporten och 
då bedömde läget i Jerusalem 
som ”väldigt spänt”.

– Man ska inte vänta sig att 
nästa intifada ser likadan ut 
som de tidigare. Den kanske 
inte blir våldsam på samma 
sätt, det kanske blir en lång
varig generalstrejk i de pales
tinska områdena, en slags 
civil olydnadsprocess.

FN:s säkerhetsråd höll i går 
kväll svensk tid ett möte med 
anledning av att USA erkänt 
Jerusalem som huvudstad 
i Israel. Där gjorde USA:s 
FNambassadör Nikki Haley 

klart att president Trump tän
ker fortsätta engagera sig för 
att nå en israeliskpalestinsk 
fredsuppgörelse. Men Stor
britannien uppmanade USA 
att lägga fram detaljerade 
fredsförslag och kritiserade 
Trumps ambassads beslut för 
att vara ”ohjälpsamt”.

– Vi är 14 mot 1, sade Sve
riges FNambassadör Olof 
Skoog till TT efter mötet med 
de 15 medlemsländerna.

I sitt tal i säkerhetsrådet 
tryckte Olof Skoog på hur 
viktigt det är att USA kom
mer med ett trovärdigt för
slag om hur en fredsupp
görelse ska se ut. (TT)

■■ POLITIK
Socialdemokraternas 
gruppledare i riksdagen 
Anders Ygeman vill 
utreda anklagelserna 
mot talman Urban Ahlin 
(S).

Partiet tar in en obe-
roende konsult som alla 
kan vända sig till om de 
har information om den 
kritik som riktats mot 
talmannen.

– Det är allvarliga anklagel
ser som vi måste gå till bot
ten med. Och då menar jag att 
det bör göras en oberoende 
och grundlig utredning som 
kan ge svar på de frågor som 

väckts, säger Anders Ygeman.
Han ska nu ta kontakt med 

de övriga gruppledarna i riks
dagen om detta. Det handlar 
dock inte om anklagelserna 
från 2008 om sexuella trakas
serier.

– Det handlar om uppgifter 
om talmannen i hans kapa
citet som talman. Han är ju 
vald enhälligt av alla partier 
i riksdagen och då är det 
också rimligt att vi diskuterar 
med de andra partierna om 
hur en sådan undersökning 
kan göras. Det är viktigt att 
den görs på ett sådant sätt att 
alla partier ställer upp på den.

Urban Ahlin har själv pratat 
om behovet av en utredning.

– Jag bejakar att han ser 

behovet av en sådan här 
utredning, sen tror jag att 
det är bäst om vi kan komma 
överens om formerna för den 
med alla partier. Jag tror inte 
att man ska låsa sig för en 
speciell form, och det tror 
jag att han kommer att vara 
lyhörd för, säger Ygeman.

Om det faktum att uppgif
terna kommer från anonyma 
källor säger han:

– Det är naturligtvis svårt 
att försvara sig mot anonyma 
anklagelser. Det är också ett 
skäl till att vi måste ha en 
rutin för att utreda sådana 
här saker så att vi inte får 
någon form av lynchmobb 
där sådana här allvarliga frå
gor riskerar att användas till 
helt andra saker.

Även centerpartiets parti
ledare Annie Lööf anser att 
frågan bör tas på största all
var.

– Som politiker har man ett 
förtroendeuppdrag och då är 
det väldigt viktigt att man går 

till botten med det här när det 
kommer upp på bordet och 
tar det på största allvar, säger 
hon.

Anders Ygeman ser inga pro
blem med att Urban Ahlin 
kvarstår som talman under 
tiden utredningen görs:

– Nej, utan det är fullt natur
ligt att man först gör utred
ningen och sedan bestämmer 
konsekvenserna. Annars ris
kerar vi att få en väldigt kon
stig ordning. Konstitutionen 
ger ju av just det skälet ett 
väldigt starkt skydd av tal
mannen.

Maria Davidsson/TT
Owe Nilsson/TT

Carl Cato/TT

Anklagelserna mot riksdagens talman ska utredas

Talman Urban Ahlin.
 FOTO: TT/ARKIV

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma
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Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Västerviks-Posten

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Läs hela artikeln på http://ret.nu/0tQO62JP

Kattparasit kan hitta till din
hjärna
 Vimmerby Tidning. 2017-12-09. Sida: 8

Ella Sundström/TT

 FORSKNING En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.
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■■ FORSKNING
En parasit hos katter 
kan ta sig in i män-
niskors hjärnor 
och påverkar vårt 
beteende. Nu har 
forskare vid Stock-
holms universitet 
upptäckt hur para-
siten gör för att ta 
över våra celler.

”Vi har avkodat hur 
parasiten bär sig åt för 
att ta över kontrollen 
av immunceller, det vill 
säga omvandla dem till 
rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio 
Barragan, professor vid 
Stockholms universitet 
och en av författarna 
till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektio
nen toxoplasmos som 
orsakas av parasiten 
Toxoplasma gondii. Att 
smittan påverkar oss 
är känt sedan tidigare 
och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten 
som värddjur och kan 
exempelvis påverka 
råttor. De smittade råt
torna dras till kattdoft, 
blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasi
ten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska 
sjukdomar, som depres
sion och ångestsyn
drom är vanligare hos 
personer som smittats 
av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtrik
tat, aggressivt eller risk
tagande en person beter 
sig. För personer med 
nedsatt immunförsvar 
och för ofödda foster 
kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa 
att parasiten tar kon
troll över immunceller 
som blir till ”trojanska 
hästar”. Parasiten, som 
kommer ner i magen 
genom rått kött eller 
via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i cel
lerna som egentligen 
ska döda den. Parasiten 
kan sedan röra sig fritt 
och sprida infektionen 
i  kroppen.

Nu kan forskarna 
använda den nya upp
täckten till att utveckla 
riktade behandlingar 
mot parasiten. Vanlig 
blodtrycksmedicin har 
även visat sig hämma 
parasitens spridning.

Ella Sundström/TT

Katt-
parasit 
kan hitta 
till din 
hjärna 

Avtal mellan 
EU och Japan 

■■ HANDEL. EU och Japan 
är överens om sitt nya 
handelsavtal. 

Kraftigt sänkta tullar 
blir ett av resultaten 
när avtalet väntas träda 
i kraft, senast under 
2019.

– Jag tror det här blir 
klart innan jul, sade 
EU:s handelskommis
sionär Cecilia Malm
ström till TT i torsdags.

Bara ett dygn senare 
var det packat och klart.

”Det här är EU på 
bästa sätt – levere
rar både i form och 
substans. EU och Japan 
sänder ett kraftigt 
budskap till försvar 
för öppen, rättvis och 
regelbaserad handel”, 
säger kommissionsord
förande JeanClaude 
Juncker i ett uttalande.

”Precis i tid – vi 
levererar på vårt löfte 
om att avsluta det här 
vinnavinnaavtalet 
i år”, säger Malmström 
i samma text. (TT)

Ingves varnar 
för bitcoin

■■ EKONOMI.  Riksbanks
chefen Stefan Ingves 
höjer ett varnande 
finger för kryptovalu
tan bitcoin som just nu 
rusar uppåt. 

Till 
Dagens 
Nyheter 
säger Ingves 
att handeln 
med valutan 
är riskfylld 
och att 
bitcoin bör ses som ett 
spekulationsobjekt.

Han påpekar att 
bitcoin inte är pengar 
i Riksbankens mening 
”utan är ungefär som 
att prissätta medaljer 
eller tavlor eller lik
nande”.

– Att folk köper och 
säljer någonting, det 
gör man ju också när 
det gäller olja, råvaror, 
grismagar och annat på 
marknaden i Chicago, 
men då gör var och en 
som deltar sin egen 
resa på egen risk, säger 
Stefan Ingves. (TT)

Åkerier kan 
slippa skatt

■■ TRANSPORT.  Utländska 
åkerier kan slippa skatt 
i Sverige genom att 
köra ofta till exempel
vis Norge, rapporterar 
SR Ekot. Då kan trans
porterna räknas som 
internationell trafik.

Men branschor
ganisationer och 
myndig heter anser att 
chauf förer utnyttjar 
kryphålet för att und
vika skatt.

– Många av dem 
kommer in i landet och 
har då en legal trans
port till landet. Sedan 
blir man kvar och så 
kör man under radarn, 
säger Pia Bergman vid 
Skatteverket, till Ekot. 
(TT)

Stefan 
Ingves.

I DAG
■■ STORBRITANNIEN. 

Utställning om Nalle Puh 
öppnas på Victoria & 
Albert Museum.

■■ RYSSLAND. Premiär 
på baletten om balett
dansaren Rudolf Nurejev.

■■ NOBEL. Norska Nobel
kommitténs presskonferens 
om årets fredspristagare.

■■ NOBEL. Nobelstif
telsen arrangerar Nobel 
Week Dialogue på temat 
sanningens framtid.

■■ LÖRDAGSINTERVJU. 
Med landsbygdsminister 
SvenErik Bucht (S) i SR:s 
Ekot.

”Det måste ske 
en utveckling”

■■ Ehandeln rusar och till jul 
riskerar utlämningsställen att 
bli överfulla.

– Det måste ske en 
utveckling. Distributions
formerna måste utvecklas, 
säger Olof Bjurö på Post och 
telestyrelsen.

– Att logistiken fungerar är 
en förutsättning för ehandeln, 
säger AnnaKarin Strömqvist 
på Svensk Handel.

– Det måste finnas fler 
utlämningsställen. För det finns 
ett maxtak för hur många paket 
man kan ha i en butik, säger 
Susanne Åhlén (bilden) på 
Coop i Sockenplan i Stockholm. 
(TT)  FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Brutalt mord på muslim utreds
■■ INDIEN. Polisen i den indiska delstaten Rajasthan 

har gripit en hinduisk man som anklagas för ett 
brutalt mord på en muslimsk man. Brottet utreds 
som en religiöst motiverad attack.

Gripandet gjordes efter det att den misstänkte 
spridit ett filmklipp som visar hur någon hugger 
ihjäl den muslimske mannen och därefter tänder 
eld på honom, skrikande rasistiska slagord.

Mordet är det senaste i en lång rad attacker mot 
minoritetsgrupper i Indien, särskilt muslimer. 
(TTAP)

Fjorton FN-soldater dödades
■■ KONGO-KINSHASA. Fjorton FNsoldater och minst 

fem kongolesiska soldater har dödats i östra 
KongoKinshasa. FNchefen António Guterres 
beskriver attacken som den värsta i FN:s historia.

”I dag är en mycket tragisk dag för FNfamiljen”, 
sade generalsekreteraren António Guterres i går.

”Denna avsiktliga attack på fredssoldater är 
oacceptabel och utgör ett krigsbrott”, sade han 
vidare.

Minst 53 FNsoldater skadades i angreppet nära 
staden Beni, i provinsen Norra Kivu, enligt FN
missionen Monusco. (TTAPReuters)

Bortförda barn hittades i Malmö
■■ BROTT. De två barn som i onsdags rövades bort 

i närheten av en skola i Emmaboda kommun har 
hittats välbehållna. 

Polisen misstänker att planen var att föra 
 barnen utomlands.

När polisens regionala insatsstyrka slog till mot 
en lägenhet i centrala Malmö fanns fyra vuxna 
där tillsammans med de bortrövade barnen. De 
fyra togs till förhör, men frigavs under natten. 

Två män är sedan tidigare misstänkta för män
niskorov. Den ena av dem, som är anhörig till 
barnen, är fortfarande anhållen. (TT)

Svenskt tryck i EU om stöldligor
■■ BROTT. Rumänien erbjuder polishjälp till Sverige 

för att bekämpa utländska stöldligor. Justitie
minister Morgan Johansson (S) hoppas på samma 
sak från Litauen – och dessutom avtal om att 
skicka dömda tjuvar till sina hemländer.

– Mellan 40 och 50 procent av alla inbrott som 
begås i Sverige begås av ligor som kommer till 
Sverige med det enda syftet att stjäla båtmotorer, 
fina bilar, göra inbrott i sommarstugor och i villor 
och det är väldigt välorganiserat, säger Johans
son. (TT)

Fler SD-röster än sympatisörer
■■ POLITIK. Det är betydligt fler som uppger att de 

tänker rösta på SD än som faktiskt sympatiserar 
med partiet. Enligt SCB:s senaste mätning uppgav 
14,8 procent att de skulle rösta på partiet. I SCB:s 
mätning av partisympatier, som inte anger vad 
man ska rösta på, uppger 11,9 procent att de sym
patiserar med partiet.

För de flesta andra partier är gruppen som 
sympatiserar med ett parti större än de som anger 
att de ska rösta på partiet. Skillnaden anger vilken 
röstpotential ett parti har. (TT)

Offer i tiggerihärva levde i misär
■■ BROTT. Fem personer har häktats misstänkta 

för att ha tvingat ett 20tal människor att tigga 
i Sverige.

Efter omfattande spaning gjorde polisen ett 
tillslag på flera platser i Småland i tisdags, då sju 
personer anhölls och ett 20tal bulgariska tiggare 
omhändertogs och fördes till skyddade boenden.

Merparten av tiggarna fanns i två hus i Virse
rum och Hultsfred.

– Det var misär i husen, säger polisens press
talesperson Robert Loeffel till Kvällsposten. (TT)

Indier – de flesta muslimer – protesterar mot de 
våldsamma attacker mot muslimer som eskalerat 
de senaste åren.  FOTO: AJIT SOLANKI/AP

”Det kommer att 
bli väldigt svårt”
Brexit redo för fas 2 – men svåra förhandlingar återstår

■■ BREXIT
Skilsmässan mellan EU 
och Storbritannien är 
färdig i princip.

Nu gäller det att sy 
ihop förhållandet igen.

– Nu börjar det svåra, 
konstateras i Bryssel 
trots ett efterlängtat 
genombrott i förhand-
lingarna om brexit.

Efter förhandlingar som 
under hösten mest präglats 
av oklarhet och tvivel bjöd 
EUkommissionens ord
förande JeanClaude Juncker 
på en trespråkig suck av lätt
nad på fredagsmorgonen.

– Vi har lyckats göra till
räckliga framsteg för att nå 
fram till nästa fas i förhand
lingarna, sade Juncker på 
engelska, tyska och franska, 
sida vid sida med Storbritan
niens premiärminister The
resa May.

– Att nå hit har krävt 
givande och tagande från 
båda sidor, men jag anser att 
den gemensamma rappor
ten (fredagens överenskom
melse) är i hela Storbritan
niens intresse, sade May, som 
anlände i ottan till Bryssel för 
att sätta punkt för veckans 
intensiva diskussioner.

Det som parterna enats om 
är 96 punkter på 15 sidor med 
grunderna för vad som kallats 
för ett skilsmässoavtal. Det 
handlar om vilka rättigheter 
som efter brexit ska gälla för 
EUmedborgare i Storbritan

nien, hur landgränsen mel
lan Irland och Nordirland 
ska skötas och hur de ekono
miska åtagandena ska ordnas.

Alla tycks överens om att 
uppgörelsen uppfyller de 
”tillräckliga framsteg” som 
krävs för att gå vidare till 
nästa fas i förhandlingarna. 
Formellt ska det beslutet 
ändå fattas först nästa vecka 
då EU:s stats och regerings
chefer samlas till toppmöte 
i Bryssel.

I mångt och mycket är det 
Storbritannien som till sist 
fått anpassa sig till vad EU 
krävt redan från början. Båda 
sidor betonar ändå att det 
handlar om en kompromiss.

– Båda sidor har fått 
lyssna till varandra, hävdade 
Juncker.

Ekonomiskt kommer den 
brittiska utträdesnotan att 
landa kring motsvarande 
400–500 miljoner svenska 
kronor.

– Efter tuffa samtal har vi 
nått en uppgörelse som är 
rättvis för brittiska skatte
betalare, sade Theresa May.

Vad som nu sker är att de 
kvarstannande 27 EUlän
derna snabbt ska enas om en 
förhandlingsplan för nästa 
fas. I första hand ska man då 
diskutera övergångsregler 
för den tvåårsperiod som 
britterna ser framför sig att 
man kommer att behöva efter 
utträdet 2019 för att kasta loss 
ordentligt från kontinenten.

Därtill ska parterna för
handla om kommande han
delsavtal och de samarbeten 
inom andra frågor som Stor

britannien trots avhoppet vill 
fortsätta med.

– Nu är det dags att se mot 
framtiden, då Storbritan
nien kommer att vara en 
nära och viktig allierad. Det 
är livsviktigt för oss alla att vi 
fortsätter att arbeta tillsam
mans om frågor som handel, 
forskning och säkerhet, sade 
JeanClaude Juncker.

Tiden är knapp. Redan i okto
ber 2018 är det tänkt att hela 
uppgörelsen ska vara färdig, 
för att hinna bli godkänd i tid 
till det brittiska utträdet den 
29 mars 2019.

EU:s permanente rådsord
förande Donald Tusk varnar 
samtidigt för att det som man 
nu har stångats om i ett drygt 
halvår var den enkla delen.

– Låt oss komma ihåg att 
den svåraste delen av våra 
utmaningar ligger framför 
oss. Att gå isär är svårt. Men 
att gå isär och sedan bygga 
upp en ny relation är ännu 
svårare, sade Tusk efter upp
görelsen i Bryssel.

EU och handelsminister 
Ann Linde (S) är lättad efter 
överenskommelsen. 

– För svensk del är det väl
digt glädjande, för 70 procent 
av vår export går till inre 
marknaden och Storbritan
nien är där en av våra vikti
gaste handelspartner.

Ett uteblivet avtal skulle 
innebära kostnader på två 
miljarder kronor för svenska 
företag, enligt Linde. 

Wiktor Nummelin/TT

Storbritanniens premiärminister Theresa May och kommis
sions ordföranden JeanClaude Juncker på fredagsmorgonen. 
 FOTO: VIRGINIA MAYO/AP

Fakta: Viktiga dagar om brexit
Söndag 10 december: En upp
görelse behöver vara klar mellan EU 
och Storbritannien för att man ska 
kunna konstatera ”tillräckliga fram
steg” i de inledande förhandlingarna 
om ekonomisk uppgörelse, medbor
garnas rättigheter och gränsfrågorna 

mellan Irland och Nordirland.
Måndag 11 december: De 27 
kvarstannande EUländernas så 
kallade sherpor – för svensk del 
statssekreterare Hans Dahlgren 
– möts i Bryssel för att gå igenom 
läget.

Tisdag 12 december: Ländernas 
EUministrar träffas för att förbe
reda kommande toppmöte.
Torsdag 14 december: Stats 
och regeringscheferna inleder sitt 
toppmöte i Bryssel.
Fredag 15 december: De 27 

kvarstannande EUländernas ledare 
möts separat för att avgöra om det 
finns tillräckliga framsteg eller inte. 
Om så är fallet kan klartecken ges 
för att dra i gång nästa fas i för
handlingarna, om övergångsregler 
och framtida handelsavtal. (TT)

Upplopp. Israeliska soldater och protesterande palestinier drabbade samman på flera platser, som här i staden Nablus på Västbanken. FOTO: MAJDI MOHAMMED/AP

Oroligt på ”vredens dag”
Spänt efter Trumps beslut om Jerusalem  En palestinier ihjälskjuten på Gazaremsan

■■ MELLANÖSTERN
Tusentals palestinier 
demonstrerade i går, 
över 80 skadades och en 
sköts till döds i sam-
manstötningar med 
israeliska soldater.

Men framåt kvällen 
lade sig protesterna 
mot president Donald 
Trumps erkännande av 
Jerusalem som Israels 
huvudstad.

Flera dagars oroligheter har 
följt på beskedet från USA. 
Runt om i den muslimska 
världen uttrycktes på freda

gen, den heliga dagen, soli
daritet med palestinierna 
i Jerusalemfrågan.

Det första dödsoffret föll 
i Khan Yunis i södra Gaza vid 
gränsen till Israel. Det blev 
den 30årige Mahmoud al
Masri, enligt det palestinska 
hälsodepartementet rappor
terar nyhetsbyrån AFP.

Enligt den israeliska mili
tären höll hundratals pales
tinier på med att bränna 
däck och kasta sten mot sol
dater på den israeliska sidan 
när eld öppnades mot ”två 
ledande uppviglare”. 

På andra ställen längs grän

sen förekom liknande drabb
ningar.

Förutom skottlossning 
brukade israelerna gummi
kulor och tårgas, enligt den 
palestinska ambulanstjäns
ten inom Röda halvmånen.

Inför den muslimska fre
dagsbönen skickade Israel 
ut hundratals extra poliser 
i Jerusalem. Den palestin
ska islamiströrelsen Hamas 
utropade fredagen till ”vre
dens dag” efter beskedet om 
ambassadflytten.

Både i Jerusalems gamla 
stad och på Västbanken – 
i Hebron, Betlehem och 
Nablusområdet – rök pales

tinier ihop med israeliska 
säkerhetsstyrkor, rapporte
rade AFP.

Hamasledaren Ismail 
Haniya har manat palestini
erna till en ny tredje intifada, 
ett protestuppror, mot Israel. 
Vid de tidigare 1987–1993 och 
2000–2005 dog tusentals 
palestinier och över tusen 
israeler.

– När man pratar med 
palestinier på gatorna säger 
de att ”vi har inget att vara 
återhållsamma för längre” 
och att en ny intifada kommer, 
frågan är bara när, säger Björn 
Brenner, Mellanösternfors
kare vid Försvarshögskolan, 

som på förmiddagen befann 
sig vid Damaskusporten och 
då bedömde läget i Jerusalem 
som ”väldigt spänt”.

– Man ska inte vänta sig att 
nästa intifada ser likadan ut 
som de tidigare. Den kanske 
inte blir våldsam på samma 
sätt, det kanske blir en lång
varig generalstrejk i de pales
tinska områdena, en slags 
civil olydnadsprocess.

FN:s säkerhetsråd höll i går 
kväll svensk tid ett möte med 
anledning av att USA erkänt 
Jerusalem som huvudstad 
i Israel. Där gjorde USA:s 
FNambassadör Nikki Haley 

klart att president Trump tän
ker fortsätta engagera sig för 
att nå en israeliskpalestinsk 
fredsuppgörelse. Men Stor
britannien uppmanade USA 
att lägga fram detaljerade 
fredsförslag och kritiserade 
Trumps ambassads beslut för 
att vara ”ohjälpsamt”.

– Vi är 14 mot 1, sade Sve
riges FNambassadör Olof 
Skoog till TT efter mötet med 
de 15 medlemsländerna.

I sitt tal i säkerhetsrådet 
tryckte Olof Skoog på hur 
viktigt det är att USA kom
mer med ett trovärdigt för
slag om hur en fredsupp
görelse ska se ut. (TT)

■■ POLITIK
Socialdemokraternas 
gruppledare i riksdagen 
Anders Ygeman vill 
utreda anklagelserna 
mot talman Urban Ahlin 
(S).

Partiet tar in en obe-
roende konsult som alla 
kan vända sig till om de 
har information om den 
kritik som riktats mot 
talmannen.

– Det är allvarliga anklagel
ser som vi måste gå till bot
ten med. Och då menar jag att 
det bör göras en oberoende 
och grundlig utredning som 
kan ge svar på de frågor som 

väckts, säger Anders Ygeman.
Han ska nu ta kontakt med 

de övriga gruppledarna i riks
dagen om detta. Det handlar 
dock inte om anklagelserna 
från 2008 om sexuella trakas
serier.

– Det handlar om uppgifter 
om talmannen i hans kapa
citet som talman. Han är ju 
vald enhälligt av alla partier 
i riksdagen och då är det 
också rimligt att vi diskuterar 
med de andra partierna om 
hur en sådan undersökning 
kan göras. Det är viktigt att 
den görs på ett sådant sätt att 
alla partier ställer upp på den.

Urban Ahlin har själv pratat 
om behovet av en utredning.

– Jag bejakar att han ser 

behovet av en sådan här 
utredning, sen tror jag att 
det är bäst om vi kan komma 
överens om formerna för den 
med alla partier. Jag tror inte 
att man ska låsa sig för en 
speciell form, och det tror 
jag att han kommer att vara 
lyhörd för, säger Ygeman.

Om det faktum att uppgif
terna kommer från anonyma 
källor säger han:

– Det är naturligtvis svårt 
att försvara sig mot anonyma 
anklagelser. Det är också ett 
skäl till att vi måste ha en 
rutin för att utreda sådana 
här saker så att vi inte får 
någon form av lynchmobb 
där sådana här allvarliga frå
gor riskerar att användas till 
helt andra saker.

Även centerpartiets parti
ledare Annie Lööf anser att 
frågan bör tas på största all
var.

– Som politiker har man ett 
förtroendeuppdrag och då är 
det väldigt viktigt att man går 

till botten med det här när det 
kommer upp på bordet och 
tar det på största allvar, säger 
hon.

Anders Ygeman ser inga pro
blem med att Urban Ahlin 
kvarstår som talman under 
tiden utredningen görs:

– Nej, utan det är fullt natur
ligt att man först gör utred
ningen och sedan bestämmer 
konsekvenserna. Annars ris
kerar vi att få en väldigt kon
stig ordning. Konstitutionen 
ger ju av just det skälet ett 
väldigt starkt skydd av tal
mannen.

Maria Davidsson/TT
Owe Nilsson/TT

Carl Cato/TT

Anklagelserna mot riksdagens talman ska utredas

Talman Urban Ahlin.
 FOTO: TT/ARKIV

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
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immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasit kan leda till
psykiska sjukdomar
 SVT Nyheter Stockholm. 2017-12-08 05:27

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
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Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© SVT Nyheter Stockholm
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Researchers Decode
Toxoplasmosis’ Control of
Immune Cells
 Lab Medica. 2017-12-21 00:57

Image: A photomicrograph of a dendritic cell (green)
infected by Toxoplasma gondii (red) (Photo courtesy
of The Wenner-Gren Institute). The infection
toxoplasmosis is caused by the parasite Toxoplasma
gondii and is widely spread.

It is estimated that 30%-50% of the global human
population are carriers. Cats are the parasites' main
host, but the infection is also spread among other
animals, including humans. Toxoplasmosis is life-
threatening to people with impaired immune systems
and to unborn fetuses, but causes only mild symptoms

in healthy individuals. However, there are studies
showing that mental illnesses such as schizophrenia,
depression and anxiety disorder are more common in
people who are carriers of T. gondii. Scientists
collaborating with those at Stockholm University
(Stockholm, Sweden) have shown how an obligate
intracellular pathogen, T. gondii, takes advantage of a
hitherto uncharacterized Ca2+ signaling axis in
dendritic cells (DCs) to modulate the migration of
parasitized host cells. They have demonstrated that
the hypermigratory phenotype induced in DCs by T.
gondii is predominantly dependent on the L-type
voltage-dependent Ca2+ channel (VDCC) subtype
Cav1.3, which is activated by -Aminobutyric acid
(GABAergic) signaling upon T. gondii invasion. The
team found that by silencing of Cav1.3 by short hairpin
RNA or selective pharmacological antagonism of
VDCCs abolished the Toxoplasma-induced
hypermigratory phenotype. In a mouse model of
toxoplasmosis, VDCC inhibition of adoptively
transferred Toxoplasma-infected DCs delayed the
appearance of cell-associated parasites in the blood
circulation and reduced parasite dissemination to
target organs. The findings define a novel motility-
related signaling axis in DCs and unveil those
interneurons and DCs share common GABAergic
motogenic pathways. T. gondii employs GABAergic
non-canonical pathways to induce host cell migration
and facilitate dissemination. Antonio Barragan, PhD, a
professor and the senior author of the study said, “We
have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving "zombies"
which spread the parasite in the body. This helps us
understand how the parasite is spread and disease
occurs. In the longer term, it may help us develop
targeted treatments for infection.” The study was
published on December 7, 2017, in the journal Public
Library of Science Pathogens.

© Lab Medica
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Toxoplasma gondii
infection shifts dendritic
cells into an amoeboid
rapid migration mode
encompassing podosome
dissolution, secretion of
TIMP-1, and reduced
proteolysis of extracellular
matrix
 Journal of Cellular Microbiology. 2017-12-18 15:03

Einar B. Ólafsson, Manuel Varas-Godoy, Antonio Barragan

cmi12808-sup-0001-Data S1.zip application/x-zip-
compressed, 34614K Figure S1: Effects of protease
inhibition on tachyzoite replication and the

...hypermotility of Toxoplasma -infected DCs (a)
Replication of tachyzoites (PRU) in DCs assessed by
vacuole size counts at the indicated time points, as
described in Experimental Procedures. CM indicates
complete medium ( n  = 2). (b and c) Bar graphs
represent motility analysis of DCs incubated in
CM ± freshly egressed T. gondii tachyzoites (PRU, MOI
3) and MMP inhibitors batimastate (25 M) (a) or MMP
inhibitor-V (MMP-IV, 25 M) (b), performed as detailed
under Experimental Procedures. Data represent mean
(± SEM) from 3 independent experiments ( n  = 3).
Asterisks indicate significant difference (*: p  &lt; 0.05,
Student's t -test). (d) Bar graph shows motility analysis
of DCs incubated in CM ± freshly egressed T. gondii
tachyzoites (PRU, MOI 3) and serine protease inhibitor
aprotinin (100 g / ml), performed as detailed under
Experimental Procedures. Data show mean (± SEM)
from 3 independent experiments ( n  = 3). Ns (non-
significant) indicates p   0.05, Student's t -test. (e) Bar
graph shows motility analysis of DCs incubated in
CM ± freshly egressed T. gondii tachyzoites (PRU, MOI
3) and cysteine protease inhibitor E64 (10 M),
performed as detailed under Experimental Procedures.
Data represent mean (± SEM) from 3 independent
experiments ( n  = 3). Ns (non-significant) indicates p
  0.05 Student's t -test. Figure S2: Analyses of
pericellular proteolysis by non-challenged DCs (a) Dot
plot shows the mean area of gelatin degradation per
FOV related to the cell number (m 2 /cell). Gelatin
degradation that co-localised with DCs was normalised

to all DCs in FOV (10.291 cells from 160 FOV analysed
in plot, n  = 160). Hollow data-point represents
compiled mean degradation from the representative
data shown in Figure 2b. (b) Dot plot shows mean area
of gelatin degradation per experiment related to the
cell number (m 2 /cell) from 15 independent
experiments. A typical experiment comprised the
analysis of 160 FOV with an average of 95 cells / FOV
(226.811 cells analysed in plot, n  = 15). Hollow data-
point represents compiled mean degradation from the
representative data shown in (b). Figure S3:
Comparative analyses of pericellular proteolysis by
non-challenged DCs, Toxoplasma -infected DCs and
by-stander DCs ( a ) Micrographs were used to
generate reconstituted images for automated image
analysis as indicated under Experimental Procedures.
Micrographs show DC nuclei (Nuclei) (1), T. gondii
(RFP) (2) and fluorescent gelatin (3). Reconstituted
images show DCs (Nuclei +15 m) (4), T. gondii -
infected DCs (Nuclei +15 m / RFP + ) (5) and gelatin
degradation (binary inverted image) (6). Red arrows
exemplify T. gondii -infected DCs with absence of
gelatin degradation. Blue arrows exemplify non-
infected by-stander DCs and co-localization with
gelatin degradation. Scale bars represent 200 m. (b)
Histograms show the distribution of gelatin
degradation of unchallenged DCs, non-infected by-
stander DCs and T. gondii -infected DCs, respectively.
Vertical dashed red lines indicate, for each condition,
the mean gelatin degradation. Figure S4:
Transcriptional expression of MMPs / ADAMs in DCs
challenged with T.gondii qPCR analysis of cDNA from
DCs challenged with freshly egressed T. gondii
tachyzoites (PRU) related to unchallenged DCs in CM.
For each time point, 2 -Ct values were calculated as
detailed in Experimental Procedures. Data represent
mean (± SEM) from 2 independent experiments and is
representative of multiple independent experiments at
time-points 2–24 h. Figure S5: Effect of supernatants
from Toxoplasma -infected non-immune cells on the
gelatinolytic activity of DCs (a and b) Gelatin
degradation of DCs incubated in CM ± supernatant
(1:1) from unchallenged CaCo2 (Unchall. CaCo2 sup.),
T. gondii -infected CaCo2 (PRU, MOI 10, Infected
CaCo2 sup.) (a) or unchallenged HFF (Unchall. HFF
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sup.), T. gondii -infected HFF (PRU, MOI 3, Infected
HFF sup.) (b), performed as detailed in Experimental
Procedures. Dot plot shows mean area of gelatin
degradation from 2 experiments ( n  = 2, Ns: non-
significant p   0.05, Student's t -test). Figure S6:
Involvement of TLR-signalling in the abrogation of
pericellular proteolysis of DCs upon challenge with T.
gondii (a and b) Gelatin degradation of wild type DCs
(a) and MyD88 / DCs (b) incubated in CM ± freshly
egressed T. gondii tachyzoites (PRU, MOI as indicated),
LPS (1, 10 or 100 ng/ ml), heat-inactivated T. gondii
(Heat-inact, corresponding MOI as indicated) or T.
gondii lysate (Lysate, corresponding MOI as indicated),
as detailed in Experimental Procedures. Dot plots show
the mean area of gelatin degradation per FOV of
unchallenged DCs (MOI 0), treated DCs (as indicated),
non-infected by-stander DCs (By-stander) and T. gondii
-infected DCs (Infected). 160 FOVs were analysed per
condition. Data from 1 representative experiment of 3
are provided. (c) Assay performed as in a and b with
monocyte-derived human DCs. Dot plots show the
mean area of gelatin degradation per FOV of
unchallenged DCs (MOI 0), treated DCs (as indicated),
non-infected by-stander DCs (By-stander) and T. gondii
-infected DCs (Infected). 160 FOVs were analysed per
condition. Data from 1 representative experiment of 3
are provided. Figure S7: Effect of prostaglandin E2
(PGE2) inhibition on the pericellular proteolysis of
Toxoplasma -challenged DCs DCs were incubated in
CM ± freshly egressed T. gondii tachyzoites (PRU, at
indicated MOIs), indomethacin (COX-1 inhibitor, 50 M),
nimesulide (COX-2 inhibitor, 30 M) or combination (as
indicated), as detailed in Experimental Procedures. (a)
Bar graph shows ratio-metric impact of treatments on
non-infected by-stander DCs. Gelatin degradation of
unchallenged DCs in CM was set to 1. Data represent
mean (± SEM) from 3 independent experiments ( n
 = 3; Ns: non-significant p   0.05, Student's t -test). (b)
Bar graph shows ratio-metric impact of treatments on
T. gondii -infected DCs. Gelatin degradation of
unchallenged DCs in CM was set to 1. Data represent
mean (± SEM) from 3 independent experiments ( n
 = 3; ns: p   0.05, Student's t -test). (c) Podosome
dissolution of mouse DCs incubated in CM ± freshly
egressed T. gondii tachyzoites (PRU, MOI 3) and COX

inhibitors (indomethacin 50 M and nimesulide 30 M, as
indicated), performed as detailed in Experimental
Procedures. Bar graph shows mean (± SEM)
podosome dissolution from 3 experiments ( n  = 3; ns:
p   0.05, RM one-way ANOVA, Tukey's HSD post-hoc
test). Figure S8: Expression of MMP-14 in Toxoplasma
-infected DCs (a) Gelatin degradation and podosomes
of mouse DCs stained with DAPI (Nuclei) and
phalloidin (F-actin) on fluorescent gelatin, performed
as detailed in Experimental Procedures. Inset images
(1, 2) show magnifications of dashed line rectangles 1
and 2, respectively. Scale bars represent 25 m, inset
image scale bar represents 10 m. (b) Representative
horizontal section micrograph with orthogonal
projections of unchallenged DC stained with anti-MMP-
14, phalloidin (F-actin) and DAPI (Nuclei) and imaged
as indicated under Experimental Procedures. Intensity
plot (top) shows F-actin (red) and MMP-14 (green)
staining distribution from Z-stack region. Scale bar
represents 5 m. (c) Representative micrographs of
unchallenged DC stained with anti-MMP-14, phalloidin
(F-actin) and DAPI (Nuclei). Micrographs are
representative of 3 independent experiments. Scale bar
represents 10 m. (d) Reconstituted image represents
cell body area (F-actin staining) and MMP-14 punctate
(MMP-14 staining) of unchallenged DC, analysed as
detailed in Experimental Procedures. Scale bar
represents 10 m. (e) Representative micrographs of T.
gondii -infected DC stained with anti-MMP-14,
phalloidin (F-actin) and anti-SAG-1. Micrographs are
representative of 3 independent experiments. Scale bar
represents 10 m. (f) Reconstituted images represent
cell body area (F-actin staining) and MMP-14 punctate
(MMP-14 staining) of T. gondii -infected DC, analysed
as detailed in Experimental Procedures. Scale bar
represents 10 m. (g) Cell body area and MMP-14
membrane expression of DCs incubated in
CM ± freshly egressed T. gondii tachyzoites (PRU, MOI
2), performed as detailed in Experimental Procedures.
Bar graphs represent cell body area (left), MMP-14
spots per cell (middle) and MMP-14 spots per cell
related to cell body area (right), analysis performed as
detailed in Experimental Procedures. Bar graphs
represent the mean (± SEM) from 3 independent
experiments. Asterisks indicate significant difference
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(*: p  &lt; 0.05, ns: non-significant p   0.05, Student's t -
test). (h) Representative western blot of unchallenged
DCs and T. gondii challenged DCs immunoblotted with
anti-MMP-14 (Pro-MMP-14 66 kDa and active MMP-14
60 kDa). GAPDH (36 kDa) was used as loading control.
Figure S9: Analyses of pericellular proteolysis of
unchallenged DCs transduced with shTIMP-1 (a)
Unchallenged DCs transduced with EGFP-expressing
lentiviral vectors targeting TIMP-1 (shTIMP-1), a non-
expressed target (shLuc) or mock transduced (Mock)
were incubated in CM on Cy-3-conjugated fluorescent
gelatin, as detailed in Experimental Procedures.
Arrowheads indicate representative transduced DCs
expressing an EGFP-reporter assessed in the assay.
Scale bar represents 200 m. (b) Gelatin degradation of
unchallenged DCs transduced with lentiviral vectors
carrying shRNA targeting TIMP-1 or control shLuc or
mock-transduced DCs, performed as detailed in
Experimental Procedures. Dot plot shows the mean
gelatin degradation from 3 biological replicates. Ns:
non-significant p   0.05, Student's t -test.

© Journal of Cellular Microbiology
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Katrineholms-Kuriren. 2017-12-18. Sida: 17

Ella Sundström, TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.
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Grattis Elin
äntligen 13 år. Grattis önskar 
mamma och pappa

Leila 8 år
Världens bästa tjej fyller 8 
år! Grattis på din dag önskar 
mamma och pappa.

10 år av saknad
Margareta ”Maggan”

Dahlqvist

För evigt i våra hjärtan

Bengt
Ulrika   Maria   Robert

med familjer

UNDERVISNING Hennes examensarbete har gett eko över hela landet

Läraren Gloria Olsson är såld på matte. Och nu vet hon dessutom vad som gör en mattelärare riktigt framgångsrik.  FOTO: ANNE-LIE ANDERSSON

Kärleken till matte ger bästa läraren

I våras skrev Gloria Olsson, lä-
rare i Eskilstuna, ett prisat exa-
mensarbete i grundlärarutbild-
ningen om just framgångsrik 
matematikundervisning.

Gloria Olsson har alltid va-
rit tvärvetenskaplig, men älskat 
matematik. På gymnasiet blev 
det humanistisk linje – med ex-
tra matte. I en första högskole-
vända läste hon sedan till bete-
endevetare, med examen i psy-
kologi och pedagogik. 

Första anställningen fick hon 
på en skola – där hon snart und-
rade varför hon inte läst till lä-
rare i stället. Men då var nästan 
allt studiemedel uppluggat. Så 
det blev ett antal år på kontor, 
innan hon läste in lärarutbild-
ningen på distans vid Högsko-
lan i Gävle samtidigt som hon 
arbetade. 

– Under min sista praktik-
period fascinerades jag av min 
handledare som undervisade 
mellanstadieelever på ett an-
norlunda sätt. Jag hade aldrig 
sett något liknande och när jag 
sista terminen skulle göra mitt 
exjobb valde jag ämnet mate-
matikdidaktik. Det vore väldigt 
intressant att se hur framgångs-
rika lärare jobbar med matte, 
tänkte jag.

Hur vet man då vem som är fram-
gångsrik som lärare? Går det att 
mäta?

Gloria gjorde så här i sitt urval 
av sex deltagare i studien:

– Sedan 2013 har vi tjänsten 
”förstelärare” i Sverige. Ett av 
kriterierna för att kvalificeras är 
att man ska ha en särskild för-
måga att förbättra studieresul-
tat. Då anses man vara en skick-
lig lärare. Och skicklig är jäm-
ställt med framgångsrik inom 
forskningen. Förstelärarsyste-
met har varit kritiserat och upp-
levts som otydligt, men i samtal 
med rektorer runt om i landet 
framkom att de genomgående 

haft lätt att välja ut sina förste-
lärare.

Nästa steg i urvalet blev att titta 
på de nationella proven i mate-
matik för årskurs sex, och bland 
årets topp 30 tog Gloria slump-
mässigt kontakt med tre sko-
lor och fick namnen på förste-
lärarna i matte. Dessutom titta-
de hon på lärare som utmärk-
te sig i sociala medier, på Face-
book eller i bloggar, och hade 
många kollegor som följare. Tre 
av de mest aktiva kvalificerade 
sig också.

– Nu hade jag sex bra inter-
vjuobjekt, som dessutom visade 
sig representera Sverige bra från 
söder till norr, i såväl välställda 
områden som ruffigare miljöer. 

Att de sex var en man och fem 
kvinnor, med genomsnittsål-
dern 44 år, visade sig vara per-
fekt – en sann bild av hur den 
svenska lärarkåren ser ut i mel-
lanstadiet. Helst hade hon ve-
lat ha tid och möjlighet att ob-
servera dem i undervisningen, 
men genom intervjuerna fick 
hon klara besked.

Vad som förenar dessa fram-
gångsrika mattelärare är att de 

verkligen älskar sitt ämne och 
vill sprida kärleken till mate-
matik till sina elever. De förkla-
rade att när de får en ny klass i 
fyran är det många som inte gil-
lar matte – i sexan längtar lika 
många till lektionerna.

– Minst hälften av lärarna under-
visar bara i matte eller i mat-
te och naturvetenskapliga äm-
nen, och några är lärare i många 
ämnen. Men ingen av dem kän-
ner sig stressade, de priorite-
rar sin tid och lägger inte ned 
mycket tid på rättning utan ar-
betar med läxor och bedöm-
ning på andra sätt. De utvärde-

rar sin undervisning och går på 
fortbildning.

En av lärarna använder aldrig 
matteböcker, utan hennes klas-
ser ägnar sig enbart åt problem-
lösning. Ingen av dem lutar sig 
enbart mot böckerna i sin un-
dervisning, på deras lektioner 
pratas och diskuteras det matte. 
Eleverna får lära sig att var ak-
tiva, de samarbetar, hjälper var-
andra och lär sig av det. 

– Genom att berätta för en 
klasskamrat hur de löst en upp-
gift lär eleverna andra och be-
fäster samtidigt sin egen kun-
skap. Det är en väldigt fram-
gångsrik metod, och på den 

elevaktiva lektionen blir det ok 
att misslyckas. Lär dig av missta-
gen och försök igen. Lärarna gör 
också medvetna fel när de själva 
löser uppgifter, och så får elev-
erna hitta felen och redogöra för 
hur läraren borde ha gjort.

Så den stressfria lärarens kärlek 
till matematiken och en under-
visning där eleverna involveras, 
är aktiva och får diskutera mat-
te, det utgör receptet för en rik-
tigt framgångsrik matteunder-
visning. En av lärarna i studien 
var förvånad: jobbade inte alla 
kollegor så här?

– Jag vill själv absolut arbeta på 
det här sättet. Men alla elever kla-
rar inte den här mer fria under-
visningen, de kanske till en bör-
jan behöver striktare ramar. Så 
man får variera lektionerna, och 
det tror jag de flesta lärare gör.

Efter bara en termin som 
klasslärare på Hållstaskolan 
märker hon redan positiva re-
sultat på mattelektionerna. 
Men, efter nyår ger sig Gloria 
Olsson i kast med att undervi-
sa elever på Rekarnegymnasiet 
i psykologi och spanska i stället. 
Målet är dock klart:

–  I framtiden skulle jag vilja 
forska vidare inom matematik-
didaktik. På Mälardalens hög-
skola sker just sådan forskning, 
så en tjänst där så småningom 
vore drömmen. 
Anne-Lie Andersson
anne-lie.andersson@ekuriren.se
016-15 61 83

Gloria Olsson
Ålder: 39 år.
Familj: Man, en son 
och två bonusbarn.
Utmärkelser: För sitt 
exjobb har Gloria fått 
hela tre stipendier, 
varav Göran Emanu-
elssonstipendiet från 
NCM, Nationellt centr-

um för matematikut-
bildning, väger allra 
tyngst. ”Jag fick åka 
till NCM:s stora årliga 
konferens och föreläsa 
för lärarutbildare från 
hela landet. Tack vare 
det har jag fått förfråg-
ningar om att föreläsa 

om matematikdidaktik 
på ett antal skolor, och 
några lärarutbildningar 
använder redan mitt 
exjobb i sin undervis-
ning.”
Kuriosa: Har 558 
högskolepoäng, efter 
tre examina.

Det vore väldigt 
intressant att se 
hur framgångsrika 
lärare jobbar med 
matte, tänkte jag.

 En riktigt bra lärare ger 
stimulerade elever med 
goda studieresultat. 
Men vad är det som gör 
läraren framgångsrik? 
Och hur får man elev-
erna att tända på matte? 
Läraren Gloria Olssons 
examensarbete ger 
svar.

Matematik

■■ Av grundskoleämnena är 
matte det svenska elever preste-
rar sämst i.

■■ 2016 gick drygt tio procent 
av svenska elever ut nian utan 
godkända mattebetyg, och 21 
procent av svenska 15-åringar 
är lågpresterande i matte, enligt 
senaste Pisamätningen.

Dagens namn: Abraham
Abraham är bibliskt och kommer från 
hebreiskan. Det tolkas ”stamfader”.

 Regissören och manusför-
fattaren Kjell Grede har 
avlidit. Grede led en längre 
tid av lungsjukdomen kol. 
– Han var en kämpe och 
ville inte lämna livet, säger 
hustrun Anita Grede.

I nästan sju år kämpade Kjell 
Grede mot sjukdomen.

– Har man så allvarlig kol vet 

man inte hur länge hjärtat or-
kar, säger Anita Grede.

Kjell Grede arbetade som lärare 
och journalist innan han film-
debuterade som manusförfatta-
re 1961 med dramat ”Karneval”. 
Slog igenom gjorde han med 
filmen ”Hugo och Josefin” 1967, 
baserad på boken med samma 
titel av Maria Gripe. Därefter 

följde kända filmer som ”Harry 
Munter”, ”Hip hip hurra!” och 
”God afton, herr Wallenberg”. 
För sina verk har Grede belönats 
med fyra Guldbaggar.

Gredes filmer beskrivs ofta 
ha en ”ångande livslust”, något 
som Anita Grede håller med om:

– Trots att han var så jättesjuk 
ville han leva. Han var en kämpe 
och ville inte lämna livet.

I mitten av 70-talet regissera-
de Grede tv-serien ”En dåres för-
svarstal” på förslag av Ingmar 
Bergman. Serien baseras på Au-
gust Strindbergs självbiografis-
ka äktenskapsroman. Samarbe-
tet med Bergman fortsatte efter 
det när han regisserade filmen 
”Min älskade” som producera-
des av Bergman.

Han var rektor för Dramatis-

ka institutet 1992–2001. Mellan 
1960 och 1973 var Grede gift med 
skådespelaren Bibi Andersson. 
Kjell Grede blev 81 år gammal.

Erik Åberg/TT
Emma Gyllestad/TT

Regissören Kjell Grede är död

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
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påverka råttor. Smittade råttor dras till kattdoft, blir
orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar är vanligare hos personer som smittats av
toxoplasma, och att smittan påverkar hur aggressivt
eller risktagande en person beter sig.
Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Katrineholms-Kuriren eller artikelförfattaren. Utgivare: Marie

Hillblom. Databasens namn: Marie Hillblom / Katrineholms-Kuriren /

retriever-info.com
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Weird Science: Was Santa's
inspiration real?
 New Zealand Herald. 2017-12-15 17:54

Was St Nicholas, the 4th century saint who inspired
the iconography of Santa Claus, a legend or was he a
real person?

New Oxford University research has revealed that
bones long venerated as relics of the saint, do in fact
date from the right historical period. One of the most
revered Orthodox Christian saints, the remains of St
Nicholas have been held in the Basilica di San Nicola,
Bari, Southern Puglia, since 1087, where they are
buried in a crypt beneath a marble altar. Over the years
relic fragments have been acquired by various

churches around the world, calling into question how
the bones can all be from the same person. Using a
micro-sample of bone fragment, scientists have for the
first time tested one of these bones. The radio carbon
dating results pinpoint the relic's age to the 4th century
AD - the time that some historians allege that St
Nicholas died, around 343 AD. The results suggest that
the bones could in principle be authentic and belong to
the saint. "Many relics that we study turn out to date to
a period somewhat later than the historic attestation
would suggest," study co-author Professor Tom
Higham said. "This bone fragment, in contrast,
suggests that we could possibly be looking at remains
from St Nicholas himself." St Nicholas is thought to
have lived in Myra, Asia Minor, which is now modern
day Turkey. According to legend he was a wealthy man
who was widely known for his generosity, a trait that
inspired the legend of Father Christmas as a bringer of
gifts on Christmas Day. Believed to have been
persecuted by the Emperor Diocletian, the saint died in
Myra, where his remains became a focus of Christian
devotion His remains are said to have been taken away
by a group of Italian merchants and transported to
Bari, where the bulk of them sit to this day in the
Basilica di San Nicola. Hallucinating linked to
musicianship? A person's likelihood of experiencing
hallucinations - and their musical aptitude - has been
linked to brain structure. Photo / 123RF A person's
likelihood of experiencing hallucinations - and their
musical aptitude - has been linked to a certain brain
structure. Previous research has showed that
musicians have increased white matter integrity in a
specific part of the brain called the corpus callosum, a
thick band of nerve fibres that connects the left and
right halves of the brain, enabling communication
between the hemispheres. In psychotic individuals with
auditory verbal hallucinations, the integrity of the
corpus callosum has been found to be reduced.
Researchers from the University of Liverpool's
Psychological Sciences department identified 38
healthy individuals aged between 18 and 63 and tested
their propensity to hallucinate, musical aptitude and
measured their detailed brain structure using an MRI
scanner. The researchers observed that participants
with higher musical aptitude showed lower
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hallucination proneness. More importantly, the
research revealed musical aptitude was positively
associated with corpus callosum integrity whereas
hallucination proneness was associated with lower
integrity in the fibres connecting the two hemispheres
of the brain. A statistical analysis indicated that the
relationship between hallucination proneness and
musical aptitude is mediated by microstructure in the
corpus callosum. "These results could have important
clinical implications," study co-author Amy Spray said.
"If musical aptitude increases the white matter integrity
of the corpus callosum, musical training could
potentially counteract an individual's predisposition of
hallucinations. "Future research should address
whether rehabilitation approaches that include musical
training can benefit patients with psychosis." The
parasites that can turn you into 'moving zombies' Cats
are the parasite Toxoplasma gondii's main host, but
the infection is also spread among other animals,
including humans. Photo / 123RF Scientists have
previously shown that a parasite from cats can infect
people's brain and affect our behaviour. Now,
researchers at Stockholm University have discovered
how the parasite takes control of our cells. "We have
decoded how the parasite takes control of immune
cells, converting them into moving 'zombies' which
spread the parasite in the body," study co-author
Professor Antonio Barragan said. The infection
toxoplasmosis is caused by the parasite Toxoplasma
gondii and is widely spread. It's estimated that 30-50
per cent of the global human population are carriers.
Cats are the parasites' main host, but the infection is
also spread among other animals, including humans. A
series of studies have previously shown that the
parasite affects the brain of infected rats so that they
lose fear of cats and even become attracted to cats'
smell, making them an easy prey. This is how the
parasite is spread onward, by ensuring that the rat is
eaten by a cat. Toxoplasmosis is life-threatening to
people with impaired immune systems and to unborn
fetuses, but causes only mild symptoms in healthy
individuals. However, there are studies showing that
mental illnesses such as schizophrenia, depression
and anxiety disorder are more common in people who
are carriers of Toxoplasma gondii. There are also

studies indicating that the parasite may affect
aggressive or risky behavior. The researchers have
now been able to show how the parasite takes control
and force immune cells around the body to spread it,
eventually reaching the brain. When we become
infected with Toxoplasma, for example, by eating
insufficiently cooked meat or by contact with cat
faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become Trojan horses. By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. "Is it a coincidence or evolution?" Barragan said.
"It resembles how nerve cells speak to each other in
our brains." The new research has also shown that the
small calcium molecule is the messenger in the
communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite's orders for the cell to move.
"The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited,"
Barragan said. "We do not want to say that blood
pressure medicine can cure toxoplasmosis, but we
have discovered a new signalling pathway in immune
cells that is linked to their motility and that the parasite
utilises in a very smart way. "This helps us understand
how the parasite is spread and disease occurs. In the
longer term, it may help us develop targeted
treatments for infection."

© New Zealand Herald
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Toxoplasma gondii
infection is associated with
mitochondrial dysfunction
in-vitro
 Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2017-12-12 07:38

Lilach Sheiner

Introduction Mitochondria are powerhouses of the
cell, generating most of the cellular energy in the form
of adenosine triphosphate (ATP) through oxidative
phosphorylation (OXPHOS).

This process occurs at the electron transport chain
found on the inner mitochondrial membrane
comprising of the OXPHOS complexes. Complex I to IV
are four multi-subunit enzymes working together to
create an electrochemical proton gradient across the
mitochondrial inner membrane. ATP synthase
(Complex V) then uses the proton gradient to generate
ATP. In addition to their central role in metabolism,
mitochondria also regulate cellular processes such as
cell cycle ( Antico Arciuch et al., 2012 ), innate
immunity ( West et al., 2011 ), and apoptosis ( Wang
and Youle, 2009 ). During an infection with the
ubiquitous pathogen Toxoplasma gondii , these same
processes are modulated in the host cell suggesting a
central role for host mitochondria in establishing
infection in host cells. T. gondii infection is common in
man, although most infections are asymptomatic.
However, congenital disease arising from vertical
transmission following primary infection during
pregnancy, or acquired infection in
immunocompromised individuals, can result in a range
of debilitating and potentially fatal ocular and/or brain
lesions. The mechanisms leading to these clinical
signs in both acquired and congenital toxoplasmosis
remain poorly understood. Upon invasion of the host
cell, T. gondii must manipulate several of its host's
processes to survive and replicate. It dysregulates the
host cell cycle ( Molestina et al., 2008 ), inhibits
mitochondrial-dependent host apoptosis ( Goebel et
al., 2001 ; Lüder and Gross, 2005 ), subverts the host
innate immune system ( Lambert and Barragan, 2010 )
and recruits host mitochondria to the parasitophorous
vacuole ( de Melo et al., 1992 ; Lindsay et al., 1993 ;
Sinai et al., 1997 ; Pernas et al., 2014 ) following

infection. Association of the mitochondria to T. gondii
's parasitophorous vacuole membrane (PVM) occurs
as quickly as 10 min after invasion ( Sinai and Joiner,
2001 ). Contact between the outer mitochondrial
membrane and PVM was observed to be continuous
over the length of the mitochondrial profile and the
extent of PVM-mitochondria association did not
change over time even as the PVM grew larger to
accommodate increased numbers of parasites ( Sinai
et al., 1997 ). The PVM-associated mitochondria are
morphologically distinct from cytosolic mitochondria,
labeling more intensely with membrane potential
sensitive dyes ( Sinai et al., 1997 ) and with cross-
sections that are ~3-fold larger than cytosolic
mitochondria when measured at 18 h post-infection (
Pernas et al., 2014 ). PVM-mitochondria association is
also parasite strain-specific; the mouse-virulent type I
and III strains show host mitochondrial association
while the avirulent type II strain does not ( Pernas et al.,
2014 ) suggesting that recruitment of host
mitochondria may have a role to play in determining
pathogenicity and the severity of clinical signs
associated with toxoplasmosis. The importance of
mitochondria during T. gondii infection has been
further highlighted in a study carried out by Nelson et
al. (2008) characterizing host cell proteomic changes
following T. gondii infection which showed one-third of
modulated proteins were mitochondrial. Initially
hypothesized to be for the acquisition of nutrients,
such as glucose and amino acids unable to be
synthesized by T. gondii ( Sinai et al., 1997 ), PVM-
mitochondrial association has also been linked to the
modulation of the innate immune response ( Pernas et
al., 2014 ). Given T. gondii 's intricate relationship with
the host mitochondria, we wanted to understand in
more detail what the effects of this PVM-mitochondrial
association were on host mitochondrial function. Here
we present results of a microarray study that shows
OXPHOS and mitochondrial pathways as the top
canonical pathways perturbed during infection of
human foreskin fibroblast (HFF) cells with T. gondii RH
strain (type I). We further characterize the effect of T.
gondii on mitochondrial function by demonstrating
modulation of the host mitochondrial morphology,
superoxide production, and OXPHOS protein
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expression over time, pointing to a perturbation of
mitochondrial function. We also highlight similarities
between the clinical signs of patients suffering from
mitochondrial dysfunction and toxoplasmosis.
Materials and Methods Parasite and Cell Culture
Primary Human Foreskin Fibroblast (HFF) monolayers
were cultured in Dulbecco's Modified Eagle's Medium
(DMEM) (Gibco ® , Life Technologies) supplemented
with 2 mM GlutaMAX TM (Gibco ® , Life
Technologies), 100 U/ml Penicillin/100 g/ml
Streptomycin (Gibco ® , Life Technologies) and 10%
heat-inactivated fetal calf serum (Gibco ® ). Wild-type
RH type I strain T. gondii tachyzoites (gift from Dr
Tanya Armstrong, Murdoch University) and green
fluorescent protein (GFP)- and mCherry-expressing RH
type I strain T. gondii tachyzoites (gift from Dr. Chris
Tonkin, Walter and Eliza Hall Institute of Medical
Research) were maintained in-vitro in HFF monolayers
grown in infection medium (DMEM supplemented as
previously described but with 1% heat-inactivated fetal
calf serum). All cultures were grown in a 37°C
humidified CO 2 (5%) incubator. Continuous passage
of the parasites was carried out by harvesting infected
HFF monolayer with a cell scraper (Sarstedt) and
passing it twice through a 27 gauge needle (Becton) to
forcibly rupture and release the parasites from any
intact infected HFF cells. Host cell debris was removed
by passing the parasite suspension through 5 micron
pore Millex ® syringe filter units (Merck Millipore). The
filtered parasites were then used to infect other cell
monolayers. In experimental studies, mock-infected
cells were used as controls, i.e., cells treated with
media containing uninfected cells harvested and
treated through the same processes as when
harvesting and purifying parasites. Microscopic counts
of parasites and flow cytometry was used to
demonstrate infection rates and survival of GFP-
expressing (44.7% ± 10.3) and mCherry-expressing
(61.3% ± 4.3) and untransfected wild-type RH strain
tachyzoites (30.2% ± 7.9). RNA Extractions HFF cells (1
× 10 6 ) were seeded into each well of a six-well tissue
culture treated plate (Becton) and infected with wild
type T. gondii at a multiplicity of infection (MOI) of
10:1. Two biological replicates were carried out for
each experimental condition. Two hours after addition

of parasites, cells were washed twice with infection
medium, to remove any extracellular parasites and the
medium replaced with fresh infection medium to
minimize continued T. gondii invasion at later time
points. Mock-infected HFF cells were prepared in the
same way as infected cells but treated with media
prepared as described above. Cells were harvested at
2, 6, and 24 h post-infection using Tri-reagent ®
(Sigma-Aldrich) and total RNA was extracted using
Direct-Zol TM RNA Miniprep kit (Zymo Research)
following manufacturer's instructions. Gene
Expression Profiling and Analysis Generation of
microarray data on the Illumina HumanHT-12 v4
Expression Beadchips was carried out at the Australian
Genome Research Facility (Melbourne node, Australia).
All data analysis was carried out in R Version 3.1.3
(Smooth Sidewalk - https://www.r-project.org/ ) and
RStudio (version 0.99.484). The Bioconductor package
lumi ( Du et al., 2008 ) was used to read in raw
expression values and perform quality control,
background correction and normalization of the data.
Pre-processing of the microarray data and removal of
probes previously shown to have unreliable annotation
( Barbosa-Morais et al., 2010 ) resulted in 28,584
probes which passed QC requirements. The data
discussed in this manuscript have been deposited in
NCBI's Gene Expression Omnibus ( Edgar et al., 2002 )
and are accessible through GEO Series accession
number GSE98677 (
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?acc=
GSE98677 ). Differential expression analysis using
linear modeling and empirical Bayes methods was
carried out in the Bioconductor package limma (
Ritchie et al., 2015 ) with comparison of infected cells
vs. mock-infected controls at each time point.
Following Benjamini-Hochberg correction ( Benjamini
and Hochberg, 1995 ) for multiple testing, genes with
an adjusted p -value &lt; 0.05 and a fold change of  1.5
formed the top sets of genes taken forward into in-
silico pathway and network analyses. Bioinformatics
Analyses of Differentially Expressed Genes Ingenuity
Pathway Analysis (IPA) (Ingenuity Systems,
www.ingenuity.com ) was used to identify canonical
pathways associated with the differentially expressed
genes. IPA uses the Ingenuity Knowledge Base, an

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma

Sida 20 av 140



extensive database comprising of biological pathways
and functional annotations derived from the
interactions between genes, proteins, complexes,
drugs, tissues, and disease, to carry out all its
analyses. Benjamini-Hochberg correction was applied
where appropriate and an adjusted p -value &lt; 0.05
was used to filter all results. Upstream Regulator
Analysis within IPA was employed to predict if there
were any upstream regulators, including transcription
factors, chemicals and drugs/compounds, which may
be responsible for the observed gene expression
patterns. A p -value &lt; 0.05 was used to determine
significance. If an upstream regulator is identified, an
activation z-score is calculated based on the fold
change values of its target genes within the dataset. A
z-score  2 suggests that an upstream regulator is
activated, whereas a z-score  2 suggests it is inhibited,
in our experimental group vs. the control. In all of our
analyses the mock-infected cells formed the baseline
comparator. Networks were constructed in IPA by
selecting all genes within each time point and using
the “Connect” option under the “Build” functionality.
Genes with no previously documented interactions
were removed from the diagram and the functions of
each network were inferred from the remaining
connected genes at each time point. Assessment of
Mitochondrial Function All mitochondrial function
assays were performed using HFF cells infected with
either wild-type, mCherry- or GFP-expressing T. gondii
tachyzoites, as indicated, at a MOI of 10:1. Two hours
after addition of parasites, the cells were washed twice
with warmed sterile Hank's Balanced Salt Solution
(HBSS) (Sigma-Aldrich) and the medium replaced with
fresh infection media to minimize continued T. gondii
invasion. Cells were harvested over a time-course of 6,
12, 18, 24, 30, and 36 h post-infection. Mock-infected
HFF cells (as previously described) were used as
controls. Analysis of Mitochondrial Morphology Cells
were seeded onto 13 mm round glass coverslips #1
thickness (ProSciTech) and infection was carried out
using GFP-expressing parasites. Mitochondria in live
intact cells were stained with 500 nM MitoTracker™
Orange CMTRos (Life Technologies) in infection
medium in a 37°C humidified CO 2 (5%) incubator for
45 min, followed by nuclear staining with NucBlue ®

Live ReadyProbes ® Reagent (Life Technologies) for
10 min. Cells were fixed with 4% paraformaldehyde
(Sigma-Aldrich) for 20 min, washed thrice with
Phosphate Buffered Saline (PBS) (Medicago, Astral
Scientific) and mounted onto glass slides with
Shanndon TM Immu-Mount TM (Thermo Fisher
Scientific) before visualization under Nikon C2+
Confocal Microscopy at 60X magnification under oil
immersion. Black and white images of mitochondria,
GFP-expressing parasites and nucleus captured in
different channels were imported into ImageJ (
Schneider et al., 2012 ) and overlaid with colors red,
green, and blue respectively. Colors were optimized to
similar intensities and the images merged to form a
composite figure. Three biological experiments were
performed. To determine the extent of mitochondrial
fragmentation, parasitophorous vacuoles were
quantified from these composite images for intact or
disrupted mitochondria at each time-point. Host
mitochondria surrounding the parasitophorous
vacuole as one continuous structure were classed as
“intact” and host mitochondria surrounding the
parasitophorous vacuole in segments were classed as
“disrupted”. Annexin V Infection was carried out in 24-
well plates with non-fluorescent wild-type parasites.
Cells were dislodged using TrypLE TM Express and re-
suspended in 100 l of 1X Annexin V Buffer (Life
Technologies) containing 5 l of Annexin V Alexa Fluor
647 conjugate (Life Technologies). Cells were
incubated in a 37°C humidified CO 2 (5%) incubator for
15 min. Annexin V staining was determined using flow
cytometry and the data were processed in FlowJo TM
(v10) (Treestar, USA). The number of Annexin V
positive cells was exported into a spreadsheet, plotted
and statistical analysis performed as per section
Statistical Analyses. This experiment was done once
with three technical replicates. Measurement of
Mitochondrial Superoxide Infection was carried out in
24-well plates (50,000 cells/well) using GFP-expressing
parasites. Two biological experiments were carried out
with three technical replicates per biological
experiment. Cells were stained with 5 M of MitoSOX
TM Red (Life Technologies) in infection medium in a
37°C humidified CO 2 (5%) incubator for 30 min. As a
positive control, cells were treated with 10 M
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antimycin-A (Sigma-Aldrich) during staining to
generate mitochondrial ROS. Cells were washed once
with warmed HBSS and dislodged using TrypLE TM
Express. After centrifugation at 1,000 × g for 5 min at
10°C, cells were re-suspended in HBSS FACS Buffer
[HBSS + 5 mM EDTA (Ambion ® , ThermoFisher
Scientific) + 1% Bovine Serum Albumin (BSA) (Sigma-
Aldrich)]. MitoSOX TM fluorescence was detected
using flow cytometry (BD LSRFortessa TM ) and the
data processed using FlowJo ® (v10). Forward scatter
(FSC) and side scatter (SSC) parameters were used to
exclude cellular debris, dead cells, and doublets to
retain viable single cell events. As GFP-expressing
parasites were used in this experiment, infected cells
(GFP-positive) could be differentiated from uninfected
cells (GFP-negative) in the same population. When
GFP parasites replicate within a cell, the GFP
fluorescent intensity of infected cells increases over
time. Since we were interested in the dynamics of
superoxide production in infected cells over time, we
segregated cells situated at the lower end of the GFP
fluorescent intensity spectrum (newly-infected cells)
from those at the higher end (cells with an established
infection) in later time points. The median fluorescent
intensities of MitoSOX TM in each treatment group
(established infection, newly infected, uninfected, and
mock-infected) were exported into a spreadsheet,
values plotted, and statistical analyses performed as
described in section Statistical Analyses. OXHPOS
Western Blot Analyses Infection was carried out using
mCherry-expressing parasites. At each time point post-
infection, cells were dislodged using TrypLE TM
Express (Life Technologies) and infected (mCherry
positive) and uninfected (mCherry negative) cells were
separated using a cell sorter (BD FACS Aria III sorter).
Infected cells were pelleted at 6,000 × g for 3 min and
total protein was extracted using
Radioimmunoprecipitation Assay (RIPA) buffer.
Proteins were quantified with Direct-Detect ® Infrared
Spectrometer (Merck Millipore). NuPAGE ® LDS
Sample Buffer (4X) (Life Technologies). NuPAGE ®
Sample Reducing Agent (10X) (Life Technologies) was
added to 20 g of protein per sample as per
manufacturer's instructions and incubated at 37°C for
30 min before being quenched on ice for at least 2 min.

Proteins were separated by gel electrophoresis on
NuPAGE Bis-Tris 4-12% protein gels (Life
Technologies) and blotted onto Polyvinylidene fluoride
(PVDF) membranes. Membranes were blocked with
5% skim milk for an hour in Tris Buffered Saline with
0.1% Tween-20 (Sigma-Aldrich) (TBST) prior to
incubation at 4°C overnight with mouse anti-OXPHOS
antibody cocktail (1:1,000; ab110413; Abcam) and
mouse monoclonal anti--actin antibody (1:5,000;
A1978–200 l; Sigma–Aldrich) as a loading control.
Secondary staining with horseradish peroxidase-
conjugated sheep anti-mouse antibodies (1:10,000;
NA931–100UL; GE Healthcare) was carried out for at
least 2 h before chemiluminescence detection.
Following addition of Amersham ECL Western Blotting
Detection Reagent (GE Healthcare), imaging of the
PVDF membranes were done with the Biorad
ChemiDoc TM MP imaging system. The difference in
band intensities between treatment groups was
quantified using ImageJ ( Schneider et al., 2012 ). After
importing the membrane images into ImageJ, the
bands to be analyzed were selected using the
“Rectangular Select” tool and presented as histograms
representing the relative density of the bands. To
remove background noise, a line was drawn across the
bottom of the histogram with the “Straight Line” tool to
enclose the peak. The area under the curve was
translated into a numerical value by clicking inside the
peak using the “Wand (tracing)” tool; the brighter the
band the higher the value. These values were then
imported into a spreadsheet and all band intensities of
the OXPHOS complexes were normalized to the
loading control -actin. The normalized values of
infected cells at each time point were then compared
to their respective mock-infected cells, their mean
percentage difference plotted, and statistical analyses
performed as described in section Statistical Analyses.
Three independent biological experiments were
performed. Measurement of Mitochondrial Membrane
Potential As the fluorescent emission of JC-1
overlapped with the emission spectra of GFP- and
mCherry-expressing parasites, infection was carried
out in 24-well plates (50,000 cells/well) with non-
fluorescent wild-type parasites. Three independent
biological experiments with three technical replicates
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each were performed. Cells were incubated with 2 M of
JC-1 (Life Technologies) in infection medium in a 37°C
humidified CO 2 (5%) incubator for 30 min. As a
positive control, 50 M of carbonyl cyanide m -
chlorophenyl hydrazone (CCCP) (Life Technologies)
was added to uninfected cells during staining to
depolarise the mitochondrial membrane. Cells were
washed once with warmed HBSS, dislodged using
TrypLE TM Express and re-suspended in 200 l of
HBSS. Changes in mitochondrial membrane potential
were determined using flow cytometry and the data
were processed in FlowJo TM (v10). Cellular debris,
dead cells, and doublets were excluded from the
analysis. As non-fluorescent parasites were used in the
infection experiments, we were unable to differentiate
between infected and uninfected cells thus cells from
the whole population were analyzed. Membrane
potential was visualized as a ratio of red fluorescence
(conjugated form of JC-1 due to negative membrane
potential) to green fluorescence (unconjugated form of
JC-1 due to positive membrane potential). Cells treated
with CCCP were used to set the gates defining cells
with depolarized mitochondrial membranes. Statistical
Analyses All graphs and statistics were generated
using GraphPad Prism version 7.00 for Windows
(GraphPad Software, La Jolla California USA,
www.graphpad.com ). A two-way ANOVA test was
performed to compare the population means of
treatment groups and Bonferroni correction for
multiple testing was applied. Comparisons with an
adjusted p -value  0.05 were considered to be
significant. Results T. gondii Infection Results in
Numerous Differentially Expressed Genes at 6 H Post-
infection Gene expression values of T. gondii infected
HFF cells were compared against mock-infected HFF
cells (baseline) at each time point. At 2 h post-
infection, 30 genes were differentially expressed in
infected cells; 16 genes had increased expression; and
14 genes had decreased expression (Supplementary
Table 1 ). At 6 h post-infection, there were 498
differentially expressed genes; 172 genes had
increased expression; and 326 genes had decreased
expression following T. gondii infection
(Supplementary Table 1 ). At 24 h post-infection, four
genes were differentially expressed; three genes had

increased expression and one gene had decreased
expression in T. gondii infected cells (Supplementary
Table 1 ). Figure 1 shows a volcano plot highlighting
the 498 genes with an adjusted p -value of &lt; 0.05 and
an absolute fold change of  1.5 at 6 h post-infection.
These genes were deemed of interest for in-silico
pathway analyses. Figure 1 . Differentially expressed
genes following T. gondii infection. Results of tests for
differential expression at each time point are presented
in a volcano plot which plots statistical significance
against fold change for each gene. Genes colored in
red have Benjamini and Hochberg adjusted p -values of
&lt; 0.05 and absolute fold changes of  1.5 and are
deemed of interest for in-silico pathway analyses.
Network and Pathway Analyses of Genes Differentially
Expressed at 6 H Post T. gondii Infection Reveals
Dysregulation of Mitochondrial Pathways In order to
understand more about the effect of T. gondii on the
biology of host cells the data for differentially
expressed genes at 6 h post-infection was analyzed
using IPA. There were insufficient numbers of
differentially expressed genes at 2 and 24 h post-
infection for meaningful pathway analyses. Of the 498
differentially expressed genes at 6 h post-infection (6 h
dataset), 495 genes (99%) mapped to their respective
molecules within the Ingenuity Knowledge Base. As
genes work in concert to carry out systemic functions,
we used network analysis in IPA to visualize how the
differentially expressed genes at 6 h post-infection
interacted with each other. Mapping of gene
interactions between the 498 genes identified one
large network containing 283 genes (57%), with 11 hub
genes (i.e., genes which are highly connected)
identified (Figure 2 ); Von Hippel-Lindau Tumor
Suppressor ( VHL ), nuclear protein 1, transcriptional
regulator ( NUPR1 ), hypoxia inducible transcription
factor 1 alpha ( HIF-1 ), ISG15 ubiquitin-like modifier (
ISG15 ), CD44 molecule ( CD44 ), POU class 5
homeobox 1 ( POU5F1 ), caspase 8 ( CASP8 ),
fibronectin 1 ( FN1 ), heterogenous nuclear
ribonucleoprotein 1 ( HNRNPA1 ), MDM2 proto-
oncogene ( MDM2 ), and ribosomal protein L35 (
RPL35 ). Canonical Pathway Analysis was then used to
search for classical pathways enriched for genes in the
6 h dataset (Table 1 ). The top two pathways identified
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were the inter-related pathways of oxidative
phosphorylation (adjusted p -value = 6.30 × 10 19 )
(Figure 3 ) and mitochondrial dysfunction (adjusted p -
value = 7.94 × 10 17 ). The majority of the differentially
expressed genes in these pathways fall within
complexes I, III, IV, and V of the OXPHOS pathway and
are part of the network in Figure 2 . Figure 2 . Gene
networks generated in IPA for the genes differentially
expressed in cells infected for 6 h identified 11 hub
genes. Genes in red have increased expression and
genes in green have decreased expression in T. gondii
infected cells. The more intense the color, the higher
the fold change values. Genes highlighted in bold are
hub genes. Table 1 . List of pathways identified by IPA
Canonical Pathway Analysis. Figure 3 . Oxidative
phosphorylation pathway. Schematic representation of
the oxidative phosphorylation pathway (adapted from
Ingenuity). Molecules outlined in purple are
differentially expressed within our dataset. Genes in
green have decreased expression in T. gondii infected
cells 6 h post-infection. Dysregulation of individual
gene expression is caused by upstream regulators
such as transcription factors or chemicals exerting
their effects upstream of these genes. Evidence for
upstream regulator activity on their target genes was
investigated (Table 2 ) to determine if they were related
to our identified pathways (Table 1 ) or network (Figure
2 ). There were 238 upstream regulators ( p -value &lt;
0.05) identified for our dataset of which 10 had robust
predicted changes in activity with z-score  2 (=
inhibited) or 2 (= activated) in T. gondii infected cells
(Table 2 ). The most prominent endogenous regulator
predicted to be activated is rapamycin-insensitive
companion of mammalian target of rapamycin
(RICTOR) which targets genes involved in all five
pathways identified in Table 1 . Other endogenous
upstream regulators predicted include two
transcriptional regulators; lysine (K)-specific
demethylase 5B (KDM5B) (activated) and
retinoblastoma 1 (RB1) (inhibited) and endogenous
chemical D-glucose (activated) found in mammals
(Table 2 ). Table 2 . Upstream regulator activities and
their target genes in the dataset at 6 h post-infection.
Mitochondrial Morphology following T. gondii Infection
Recruitment of host mitochondria to T. gondii 's

parasitophorous vacuole (PV) has been well-
documented ( Sinai et al., 1997 ; Magno et al., 2005 ;
Pernas et al., 2014 ), occurring as quickly as 10 min
post-infection ( Sinai and Joiner, 2001 ). To obtain
more detailed information on changes in mitochondrial
morphology over time, we used MitoTracker™ Orange
together with GFP-expressing T. gondii to monitor host
mitochondria morphology over 36 h post-infection.
When stained with MitoTracker™ Orange, the
mitochondria in mock-infected cells presented as long,
filamentous organelles concentrating in perinuclear
regions and extending out toward the cell membrane
(Figure 4 ). Their morphology did not change over the
36 h. In contrast, T. gondii infected cells show strong
staining of mitochondria recruited to the PVM of
intracellular parasites at 6 h post-infection with
associated changes in morphology including apparent
enlargement and changes in shape. Figure 4 . T. gondii
infected HFF cells reveals changes in morphology at
12 and 24 h post-infection. (A) Mitotracker TM Orange
(red) and DAPI (blue) to stain the mitochondria and
nucleus respectively (See Supplementary Figure 1 for
all time points). Results for the 12 h (12 h) and 24 h (24
h) time points are shown here. At 12 h host
mitochondria in T. gondii infected cells are re-
organized and appear as a clear ring around the PVM.
At 24 h post-infection host mitochondria around the
PVM appear fragmented. Mitotracker TM Orange was
also observed staining the mitochondrion of T. gondii .
Mitochondria in mock-infected cells are structurally
different from T. gondii infected HFFs at the same time
points. Bars represent 10 M; insert boxes are enlarged
mitochondria. (B) Percentage ± SEM of the three
biological replicate experiments of intact or disrupted
mitochondria surrounding the parasitophorous
vacuoles from 6 h post-infection to 36 h post-infection.
The number of parasitophorous vacuoles quantified
per time-point are indicated on the right side of the bar
graphs. The non-PVM-associated mitochondria in
infected cells are morphologically similar to the
mitochondria in mock-infected cells. At 12 and 18 h
post-infection (Figure 4 ), there is continuous
association of mitochondria around the enlarged PVM
in which the parasites have multiplied. At the resolution
of confocal microscopy it was not possible to
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determine whether the increase in intensity of
mitochondrial staining associated with the PVM was
due to increase in size of individual mitochondria or to
fusion with additional mitochondria being recruited to
the PVM. At these time points, we continued to
observe filamentous non-PVM-associated
mitochondria in these infected cells. At 24–36 h post-
infection the continuous network of mitochondria
previously observed surrounding the PVM now
presented as fragmented mitochondria, and non-PVM-
associated filamentous mitochondria were no longer
observed (Figure 4A ). We are unable to tell if the
fragmented host mitochondria are a result of normal
mitochondrial fission in response to the cellular
environment or are being selectively degraded as part
of mitophagy. To determine the extent of
mitochondrial fragmentation, we classified the
mitochondria around the PV as either intact or
disrupted from three biological replicate infection
experiments (Figure 4B ). The percentage of intact
mitochondria was 100% at 6 h post-infection, 75.8 ±
3.2% at 12 h post-infection, 47.8 ± 2.5% at 18 h post-
infection, 2.9 ± 1.7% at 24 h post-infection, and there
were no intact mitochondria present at 30 and 36 h
post-infection (Figure 4B ). Overall results of this
analysis confirm previous studies ( de Melo et al., 1992
; Lindsay et al., 1993 ; Sinai et al., 1997 ; Pernas et al.,
2014 ) showing that the parasite has an impact on
mitochondrial morphology during infection, and
furthermore that this is dynamic over time post-
infection including eventual fragmentation of
mitochondria which has not previously been reported
(See Supplementary Figure 1 ). The presence of
fragmented mitochondria has previously been
observed prior to apoptotic cell death ( Lee et al., 2004
). We therefore determined whether this change in
mitochondrial morphology was associated with an
increase in apoptosis. However, we did not observe
any differences in the rate of apoptosis between
infected and mock-infected cells from 12 to 36 h post-
infection (Figure 5 ), suggesting that apoptosis is not
responsible for the fragmented mitochondrial
morphology observed at later time points in T. gondii
infected cells. Figure 5 . Measurement of apoptotic
cells by flow cytometry analysis of Annexin V. (A)

Representative histograms of mock-infected and
infected cells stained with Annexin V at 36 h post-
infection showing bimodal distribution of Annexin V
negative non-apoptosing cells and positive apoptosing
cells. (B) Analysis of Annexin-V by flow cytometry
revealed no significant difference in percentage of
Annexin V positive cells between T. gondii mock-
infected and infected cells at from 12 to 36 h post-
infection. Values represent the mean ± SD of one
representative experiment with three replicates. Similar
results were obtained in two further experiments (data
not shown). Mitochondrial Superoxide Levels
Mitochondrial oxidative stress can also cause
mitochondrial fragmentation ( Wu et al., 2011 ). We
therefore measured levels of mitochondrial superoxide
as an indicator of oxidative stress over time in T. gondii
infected and mock-infected cell populations using the
mitochondrial-targeted probe MitoSOX TM Red. This
assay fluoresces when oxidized by superoxide, and is
mitochondrial specific as the fluorophore is targeted to
the mitochondria. We measured mitochondrial
superoxide over 36 h post infection, sampling every 6
h, and using flow cytometry to compare median
fluorescent intensities between three groups of cells:
(i) mock-infected cells; (ii) infected cells (cells
containing GFP-expressing parasites); and (iii)
uninfected cells (cells from infection culture not
containing a GFP-expressing parasite). As GFP-
expressing parasites replicate within the cells, the
fluorescence intensity of GFP increases over time
(Figure 6A ) making it possible to distinguish on the
scatter plots those cells with multiple parasites,
representing replicating infection, from newly infected
cells (Figure 6A ). We therefore gated on these two
different infected cell populations to measure
mitochondrial superoxide production over the course
of infection (Figure 6A ). Figure 6 . MitoSOX TM
staining of mitochondrial superoxide in mock-infected,
uninfected, and T. gondii infected cells. (A) Our gating
strategy showing the segregation of uninfected, newly
infected and infected cells with replicating parasites
within the same population. Cells showing lower GFP
fluorescence intensities at later time points were
treated as a separate group from the infected cell
population as they likely represent cells newly infected
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with GFP-expressing T. gondii . (B) Histogram shows
the spectra overlap between GFP and MitoSOX TM
fluorophores. (C) Representative histograms showing
MitoSOX TM fluorescence intensities of uninfected
and T. gondii infected cells. There is a shift of MitoSOX
TM fluorescence to the right in infected cells at 24 h
post-infection indicating higher levels of mitochondrial
superoxide present. (D) Significant increases in
superoxide levels in infected cells with replicating
parasites (****adjusted p -value &lt; 0.001) compared
to either mock-infected, newly-infected or uninfected
cells are observed from 18 h post-infection. Values
represent the mean values of median fluorescence
intensity ± SEM of two experiments with three
replicates each. As there is a small overlap in
fluorescence spectrum between GFP and MitoSOX TM
fluorophores (Figure 6B ) we compared the MitoSOX
TM fluorescence in both infected and mock/uninfected
cells not stained with MitoSOX TM to determine if the
increasing number of GFP-expressing parasites in the
cells affected MitoSOX TM fluorescence. There was no
significant difference in MitoSOX TM fluorescence
intensities between unstained cells infected with GFP-
expressing parasites (Figure 6D ) and unstained mock-
or unstained uninfected cells (data not shown). Thus,
bleed-through of GFP fluorescence does not contribute
to an increase in MitoSOX TM fluorescence.
Uninfected cells behaved in a similar manner to mock-
infected cells, i.e., levels of superoxide did not differ
significantly between them throughout the 36 h time
course (Figure 6D ). The newly infected cell population,
measured at 18, 24, 30, and 36 h post-infection, also
showed no significant difference in superoxide
production compared to uninfected cells. This
indicates that exclusion of newly infected cells from
the infected cell population with replicating parasites
observed at the later time points is necessary for
accurate measurements of mitochondrial superoxide
over the course of infection. In contrast, infected cells
with replicating parasites showed a steady increase in
superoxide levels post-infection, rising to a 2.5-fold
increase at 30 h post-infection before declining at 36 h.
Figure 6C shows there is a larger difference in
MitoSOX TM staining in T. gondii infected cells at 24 h
post-infection compared to uninfected cells than at 6 h

post-infection.The levels of superoxide in infected cells
with replicating parasites are significantly higher than
mock-infected and uninfected cells at 18, 24, 30, and
36 h (Figure 6D ). Since we are measuring uninfected
cells, newly infected, and cells with established
replicating parasites in the same population, these
results indicate that stimulation of superoxide is
dependent on active parasite invasion and replication
of parasites, i.e., that superoxide generation requires
intracellular establishment of T. gondii and is not
stimulated by factors secreted by the parasite or
neighboring infected cells. It is also possible that
MitoSOX TM can stain T. gondii- derived superoxide in
addition to human mitochondrial superoxide. However,
the fact that the highest parasite load occurs
concurrent with the maximum decrease in levels of
MitoSOX TM at 36 h post-infection (Figure 6D )
suggests that parasite-derived superoxide is not
contributing significantly to the result. OXPHOS
Complex Protein Levels in Infected Cells OXPHOS is a
process that generates high amounts of energy in the
form of adenosine triphosphate (ATP) and is the major
contributor of mitochondrial superoxide production. It
occurs on the inner membrane on the mitochondria
through the four complexes of the electron transport
chain (ETC) creating a proton gradient that powers
ATP synthase to generate ATP from adenosine
diphosphate (ADP) and phosphate. Our gene
expression microarray revealed an enrichment of
genes with decreased expression in OXPHOS
complexes I, III, IV, and V (Figure 3 ) following T. gondii
infection. To determine whether this translated to an
effect at the protein level which would subsequently
play a role in increased superoxide production
observed in T. gondiii infected cells, we compared the
protein levels of all five complexes between infected
and mock-infected cells at the same infection time
points as the MitoSOX experiments. Western blot
analysis was performed using an anti-OXPHOS
antibody cocktail targeted to proteins in the different
complexes. We were unable to consistently detect the
protein band for complex III in our samples (Figure 7A
). To investigate whether the anti-OXPHOS antibody
cocktail had cross-reacted with parasite
mitochondrion, we performed a western blot analysis
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of preparations of purified proteins from isolated T.
gondii parasites. Faint bands were present at the
expected sizes for human Complex IV and V which we
interpreted as host cell contamination (Figure 7B ). As
T. gondii are obligate intracellular parasites, protein
extraction of purified parasites depended on lysis of
infected host cells. Though we used a 5 m filter to
remove host cell debris, host cell fragments may still
pass through. No other bands were present that might
represent parasite-derived cross-contamination (Figure
7B ). As we were unable to definitively rule out cross-
species contamination, we checked the protein
sequences of the five OXPHOS complex against the
Toxoplasma genome using BLAST and there were no
homologous sequences within the whole Toxoplasma
genome which suggests that these mitochondrial
probes have no cross-reactivity. Figure 7 . Comparison
of OXPHOS protein expression between T. gondii
infected cells and mock-infected cells. (A) Western
blots of infected and mock-infected cells stained with
OXPHOS antibody cocktail and -actin antibody. Protein
bands from complexes I, II, IV, and V and -actin are
consistently detected in our sample while complex III is
only detected in mock-infected cells at 30 and 36 h
time points in this experiment, and not detected in two
repeat experiments (not shown). (B) Western blot of
uninfected HFF cells and purified T. gondii parasites
stained with OXPHOS antibody cocktail only (no -actin
antibody staining). Presence of faint bands detected at
the expected sizes of human Complex IV and V,
suggesting host cell contamination. No other bands
were present to represent parasite cross-reactivity. (C)
Quantitative analysis of the western blots using
densitometry (normalized to -actin) show a significant
decrease in complex I and II at 36 h post-infection and
a decrease in complex IV from 24 h post-infection. No
significant changes in complex V proteins were
observed over the time course of these experiments.
Values represent mean ± SD of three experiments.
(*adjusted p -value = 0.0352 **adjusted p -value =
0.0052, ***adjusted p -value = 0.0002, ****adjusted p -
value = &lt;0.0001). Results show that the protein levels
of complexes I, II, IV, and V remain stable up to 18 h
post-infection with T. gondii ; no significant difference
in protein levels is detected up to this time point

between infected and mock-infected cells (Figure 7C )
or between infected and flow sorted uninfected cells
(data not shown). However, from 24 h post-infection
complex IV shows a decrease in protein level in
infected relative to mock-infected cells, with
complexes I and II also showing a significant decrease
in protein level at 36 h post-infection. Complex V does
not significantly differ in protein level between mock-
infected and infected cells at any time point post-
infection (Figure 7C ). Mitochondrial Membrane
Potential OXPHOS through the ETC and ATP synthase
is reliant on a hyperpolarized mitochondrial membrane
potential (MMP) so measurement of MMP allows us to
determine if a change in MMP is the underlying cause
for decreased OXPHOS protein expression. Using the
dual fluorescent JC-1 dye, we could determine whether
infection leads to a depolarization of MMP (a shift
from red to green fluorescence) using flow cytometry.
The drug CCCP, which permeabilizes the inner
mitochondrial membrane ( Minamikawa et al., 1999 )
leading to MMP depolarization, was used as a positive
control to set the gates for depolarized MMP (Figure
8A ). No significant changes were observed in the
number of cells with depolarized MMP between
infected and mock-infected cells at any time point
between 6 and 36 h post-infection (Figure 8B ). The
MMP of both experimental groups remained steady
over time. Figure 8 . Measurement of mitochondrial
membrane potential using JC-1 dye (A) JC-1 analysis
of mock-infected and T. gondii infected cells. Changes
in red vs. green fluorescence were used to measure
mitochondrial membrane potential following infection.
CCCP-treated cells were used as positive controls to
establish gating strategies. Cells which appear in
quadrant 3 represent cells with depolarized
mitochondrial membranes. (B) Representative figure
showing the mitochondrial membrane potential was
stable over time in both infected (green) and mock-
infected cells (red). There was no significant difference
in mitochondrial membrane potential between infected
and uninfected cells. One hundred percent of cells
treated with CCCP (blue) had depolarized
mitochondrial membranes. Values represent mean
percentage of cells with depolarized mitochondrial
membrane ± SEM of three experiments with three
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replicates each. Discussion Although host
mitochondrial association to T. gondii 's PVM has been
described for several decades, studies on how T.
gondii interacts with the host mitochondria and the
role it plays during infection are only recently emerging.
The impact of this rapid, strain-specific association is
revealed by proteomic ( Nelson et al., 2008 ) and
transcriptomic studies ( Blader et al., 2001 ; He et al.,
2016 ), including the present study, showing
perturbations of mitochondrial metabolic pathways
such as glycolysis ( Blader et al., 2001 ) and OXPHOS [(
He et al., 2016 ) and our study] in T. gondii infected
cells. Host mitochondrial association has also been
associated with transcriptional changes of host innate
immunity ( Pernas et al., 2014 ). Since T. gondii closely
interacts with the host mitochondria during infection,
we wanted to study in more detail the functional
changes of host mitochondria in the acute stages of
infection. Mitochondria undergo continual fission and
fusion to maintain their morphology and function in
response to stimuli ( Chauhan et al., 2014 ). We
therefore examined in detail the changes in host
mitochondrial morphology that occurred over the
course of a 36 h infection in-vitro . Consistent with
previous studies ( Sinai et al., 1997 ; Sinai and Joiner,
2001 ; Pernas et al., 2014 ), we observed recruitment
and apparent enlargement of mitochondria to the PVM
early in the infection. However, as infection progressed
beyond 24 h, we observed the presence of fragmented
host mitochondria surrounding the PVM that has not
previously been reported. This likely reflects the fact
that no previous studies have followed mitochondrial
changes for more than 24 h post-infection.
Mitochondrial fragmentation has been linked to cellular
apoptosis ( Lee et al., 2004 ) but our Annexin V assay
showed no increase in cells undergoing apoptotic
death following T. gondii infection. Since mitochondrial
morphology is clearly impacted by T. gondii infection,
we undertook further studies to determine whether
there were effects on mitochondrial function.
Mitochondrial superoxide production, OXPHOS, and
mitochondrial membrane potential are intrinsically
linked. Electrons transferred through the ETC
comprising complexes I to IV generate the
mitochondrial proton motive force across the inner

mitochondrial membrane used to power ATP synthase
(also known as Complex V) to generate ATP from ADP
and phosphate. The proton motive force consists of
two components; the mitochondrial membrane
potential, which represents the major portion of the
proton motive force, and the pH difference across the
inner mitochondrial membrane. The proton motive
force regulates the activity of the ETC complexes: high
membrane potential inhibits further proton pumping,
whereas a decrease of proton motive force through
proton utilization e.g., by ATP synthase, would allow
the ETC to re-establish the proton motive force (
Hüttemann et al., 2008 ). During the process of
OXPHOS, electrons may leak from the ETC Complexes
I and III and react with oxygen to form superoxide. In
our study, we observed an increase in mitochondrial
superoxide production without the concomitant
increase in OXPHOS complexes or changes in
mitochondrial membrane potential usually observed in
OXPHOS. This suggests that the increase in
superoxide production may not be due to an increase
in aerobic respiration through OXPHOS. This is
supported by our transcriptomic data indicating a
down-regulation of OXPHOS following T. gondii
infection and our western blot analyses showing
decreased protein expression of Complex IV at 24–36
h post-infection, and decreases in Complexes I and II
at 36 h post-infection. Conversely, decreased OXPHOS
has also been shown to increase superoxide levels (
Dawson et al., 1993 ; Batandier et al., 2006 ; Murphy,
2009 ). A reduced ETC may stimulate superoxide
formation by Complex III by favoring reverse electron
transfer from Complex II to Complex I ( Batandier et al.,
2006 ; Murphy, 2009 ) and inhibition of Complex IV
enhances superoxide generation by increased
reduction of redox centers in complex I or complex III
promoting electron leak and ROS generation from
these complexes ( Dawson et al., 1993 ). A down-
regulation of OXPHOS is usually accompanied by
increased cellular glycolysis, the process of breaking
down glucose into pyruvate, which feeds into the citric
acid cycle producing substrates such as NADH and
FADH for OXPHOS complexes to generate ATP. A high
glycolytic flux, which is the rate at which molecules
pass through glycolysis, has been associated with
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enhanced superoxide production ( Zhou et al., 2005 ).
Several studies have shown increased host glycolysis
following T. gondii infection ( Blader et al., 2001 ;
Nelson et al., 2008 ; Menendez et al., 2015 ) which is
regulated by host HIF-1 (a hub gene in our network)
and hexokinase 2 (HK2) ( Menendez et al., 2015 ).
Activation of HIF-1 and HK2 is dependent on mTOR
complex 2 (mTORC2) ( Toschi et al., 2008 ; Betz et al.,
2013 ), previously shown to play a central role in
mitochondrial distribution following T. gondii infection
( Wang et al., 2010 ). Consistent with this, we observed
enrichment of differentially expressed genes in the
mTOR pathway, while RICTOR, a component of
mTORC2, was the top predicted endogenous upstream
regulator with increased activity. RICTOR knockdown
leads to an increase in mitochondrial respiration (
Schieke et al., 2006 ) and dysregulation of mTORC2 is
associated with mitochondrial defects ( Betz et al.,
2013 ). Through Akt signaling, mTORC2 promotes HK2
phosphorylation of glucose stimulating glycolysis (
Hagiwara et al., 2012 ). HK2 is also associated with
switching cellular metabolism from OXPHOS to
glycolysis ( Wolf et al., 2011 ). Given the down-
regulation of OXPHOS complexes in T. gondii infected
cells, it is of interest to consider how the
mitochondrion is maintaining its ETC-reliant
membrane potential. The glycolysis process itself
generates ATP but with much less efficiency than
OXPHOS. In cells that rely heavily on aerobic glycolysis
instead of OXPHOS for energy, glycolytic ATP is
essential for maintaining the mitochondrial membrane
potential and preventing apoptotic death ( Chevrollier
et al., 2011 ). Adenine nucleotide translocator 2 (ANT2)
imports glycolytic ATP into the mitochondria which the
reversible proton pump ATP synthase (OXPHOS
Complex V) then hydrolyses to pump protons back into
the inner mitochondrial membrane to sustain the
mitochondrial membrane potential ( Chevrollier et al.,
2011 ). This could explain the lack of change in
mitochondrial membrane potential and ATP synthase
protein expression in T. gondii infected cells we
observed despite increased levels of superoxide
production and a down-regulation of ETC protein
expression. As glycolytic flux is regulated by glucose
uptake, we hypothesize that there is increased glucose

uptake in a T. gondii infected cell. This would be
consistent with our observation that D-glucose was a
strongly predicted endogenous upstream regulator,
influencing expression of multiple genes including the
hub genes FN1 and HIF-1 . Exposing cells to high
glucose in-vitro has been shown to induce
mitochondrial fragmentation by fission through
glucose-dependent ROS overproduction ( Yu et al.,
2006 ). This, in turn, may account for the fragmented
mitochondria seen occurring from 24 h post-infection.
It was previously proposed that a change in
mitochondrial morphology is required to produce more
ROS, possibly due to a bigger relative membrane
surface ( Yu et al., 2006 ). In recent years, ROS
production has been shown to play a role in signaling
between mitochondria and other cellular processes in
response to stress ( Sena and Chandel, 2012 ).
However, when production of ROS is left unchecked,
this can lead to oxidative stress and, in turn,
mitochondrial dysfunction. Recently, maternal
infection with T. gondii Wh3 isolate of genotype
Chinese 1 strain was observed to induce mitochondrial
dysfunction associated trophoblast apoptosis in
pregnant mice ( Xu et al., 2015 ). Of interest,
transcriptomic analysis of mitochondria-DNA depleted
breast epithelial cells and normal cells undertaken to
understand pathogenesis of breast tumorigenesis (
Kulawiec et al., 2008 ) revealed increased expression
of FN1 , which was also the hub gene of one of the
major gene networks identified in their study. The
observation of FN1 as a focal gene in seemingly
unrelated diseases suggests that FN1 may have a role
in the pathogenesis of diseases stemming from
dysfunctional mitochondria. On a systemic level,
mitochondrial dysfunction can affect multiple organs
in the body but the organs most affected are those
which require the highest mitochondrial activity such
as the eye, brain, and muscle. These organs have large
numbers of mitochondria to cope with their increased
cellular metabolic needs. Mitochondrial dysfunction
has been linked to ophthalmic, neurological, and
muscular diseases such as Leber's hereditary optic
neuropathy ( Brown, 1999 ) and Leigh's syndrome (
Thorburn et al., 1993–2017 ). This is of interest in
relation to our study as T. gondii preferentially infects
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the eye, brain and muscles. The eye and brain are also
sites of clinical manifestations following T. gondii
infection; for example, the classic triad of
retinochorioditis, hydrocephalus, and intracranial
calcifications in congenital toxoplasmosis, and
toxoplasmic encephalitis in immunosuppressed
patients with acquired toxoplasmosis. Mitochondrial
dysfunction is also associated with neurodegenerative
diseases such as Parkinson's disease ( Miman et al.,
2010 ), Alzheimer's disease ( Kusbeci et al., 2011 ), and
schizophrenia ( Prabakaran et al., 2004 ). Again, this is
of interest as associations between T. gondii infection
and Parkinson's, Alzheimer's disease ( Kusbeci et al.,
2011 ; Jung et al., 2012 ) and schizophrenia ( Wang et
al., 2013 ) have been proposed. These findings suggest
that the disruption of host mitochondria may play a
role in the pathogenesis of toxoplasmosis and clinical
signs observed in congenital and acquired infections.
In summary, our transcriptomic data, supported by the
characterization of host mitochondrial parameters
such as morphology, superoxide production, OXPHOS
protein levels, and membrane potential, suggest a
perturbation of the host mitochondrial processes
following T. gondii infection. It is unclear whether these
modified mitochondrial functions occur as a
consequence of the host response to T. gondii or
direct manipulation by the parasite. Previous
transcriptional ( Ngô et al., 2017 ) and functional
studies ( Pernas et al., 2014 ) have indicated that the
effects on host mitochondria following infection are
strain-specific. Current literature ( Xu et al., 2015 ) and
our study have reported perturbations in host
mitochondrial functions of experimental models
infected only with the Type I mouse-virulent strains.
Thus, further studies should be carried out to
characterize the host mitochondrial functions of cells
infected with other T. gondii strains. Mitochondria with
decreased functions have been implicated in
ophthalmological and neural disease, including
neurodegenerative and psychiatric disorders, thus
providing new avenues for research into the clinical
signs of both congenital and acquired toxoplasmosis.
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Mysteriet med
kattparasiten kan vara löst
 Aftonbladet. 2017-12-11 15:10. Uppdaterad 17:14

Nicole Gustafsson

Du kanske har hört talas om kattparasiten? En parasit
som tar sig in i människors hjärnor och kan vara
livshotande. Nästan var femte person i Sverige bär på
smittan.

Men forskarna har inte vetat hur parasiten gör för att ta
kontroll över våra celler - förrän nu.

 Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN I
Sverige bär nästan var femte person på kattparasiten.
Toxoplasma gondii är det som kallas för kattparasiten.
En parasit som tar sig in i människors hjärnor för att
sedan ta kontroll över våra celler. Det som händer då
är att vi får en infektion som heter toxoplasmos.

 I bär nästan var femte person på den smittan. Men
hos de flesta är symptomen lätta. Däremot så kan
smittan vara livshotande för personer med nedsatt
immunförsvar och även för ofödda foster.

 Hur sprids kattparasiten?

 Vi kan bli infekterade av kattviruset på flera sätt.
Infektionen kan bland annat spridas via kött som inte
är tillräckligt lagat och vid kontakt med kattavföring.
Det som händer då är att parasiten hamnar i våra
magar och tar sig på sätt via tarmväggen in i våra
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celler.

 Hur kattparasiten bär sig åt för att ta sig in i våra
hjärnor har varit okänt. Men nu har forskare vid
Stockholms universitet gjort ett genombrott.

 Forskarna har hittat svaret på kattparasitens beteende

 - Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet i ett pressmeddelande.

 Det som händer är att immuncellerna blir "trojanska
hästar". De ger ifrån sig ett ämne som heter GABA.
Genom det kan de sedan röra sig för att sprida
infektionen i våra kroppar.

 Genombrottet kan leda till ny behandlingar

 Forskarna har efter resultaten sett att medicin kan
hindra parasitens spridning.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt, säger
Antonio Barragan.

 Nu hoppas de att den nya informationen ska kunna
hjälpa dem att behandla kattparasiten.

 - På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla riktade
behandlingar mot infektionen, säger professor Antonio
Barragan.

 ARTIKELN HANDLAR OM

 NICOLE GUSTAFSSON
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Så tar kattparasiten
kontroll över dina celler
 Netdoktor. 2017-12-11 10:51

Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Den kan enligt studier påverka ditt psyke och
kan i vissa fall vara livshotande.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten tar över våra celler.

 - Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
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till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver professorn Antonio Barragan som är en av
författarna till den nya studien, enligt forskning.se.

 Egentligen har parasiten katten som värddjur och kan
"radiostyra" råttor för att få komma in i kattens mage.
Råttor som har smittats dras nämligen till katters doft
och blir orädda, vilket i sin tur gör dem till ett lätt byte.
På så vis kan parasiten spridas vidare.

 Kan vara livshotande

 Men parasiten kan även smitta oss människor och för
ofödda foster eller personer som har nedsatt
immunförsvar kan parasiten vara livsfarlig. Tidigare
studier har även visat att psykiska sjukdomar är
vanligare hos personer som blivit smittade, så som
schizofreni, depression och ångestsyndrom. Andra
studier visar att parasiten kan påverka hur aggressiv,
utåtriktad och risktagande en person är.

 Parasiten gör cellerna till trojanska hästar

 Det forskarna vid Stockholms universitet nu har
upptäckt är hur den här parasiten tar kontroll över
immuncellerna. Enligt dem tar sig parasiten ner i
magen (genom att man till exempel har ätit rått kött
eller varit i kontakt med kattavföring), sedan tar den sig
igenom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska ta kål på den. Immuncellerna förvandlas till
"trojanska hästar" och genom att utsöndra ämnet
GABA kan parasiten röra sig för att sprida infektionen i
kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan, enligt forskning.se.

 Upptäckten kan på längre sikt hjälpa forskarna att
hitta riktade behandlingar mot infektionen, menar han.

 Läs hela studien:
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1
371/journal.ppat.1006739

 Källor

 forskning,se -
https://www.forskning.se/2017/12/07/sa-tar-sig-
kattparasiten-till-din-hjarna/
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Parasiten från katter tar
över vår hjärna
 Folkbladet. 2017-12-11. Sida: 44

TT

FORSKNING
En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Fullständiga Rättigheter – Servering & Avhämtning
A la Carte – Pizza – Kebab – Sallad

Jultallrik
5 sorter kalla,
4 sorter varma 99:-
Serveras 2/12-23/12

5
4

Forskarnas nya upptäckt 
– svanliknande dinosaurie
Forskning
Det var för 75 miljoner år sedan som 
varelsen levde. En köttätande, svan-
liknande dinosaurie, nära släkt med 
Velociraptor, som av allt att döma var 
anpassad till ett liv i vatten.

Fyndet, som presenteras i 
tidskriften Nature, gjordes 
i södra Mongoliet som är en 
av de bästa fyndplatserna för 
dinosauriefossil i hela värl-
den. Platsen har bidragit till 
upptäckten av flera, helt nya, 
grupper av köttätande dino-
saurier.

Trots det trodde forskar-
na knappt sina ögon när de 
började analysera det fos-
silerade skelettet, eftersom 
det såg ut som en underlig 
blandning mellan en liten 
köttätande dinosaurie – och 
en svan.

– Första gången jag gran-
skade exemplaret, ifrågasat-
te jag till och med om det 
verkligen var ett äkta fossil, 
säger en av forskarna bakom 
studien, Andrea Cau vid det 
geologiska museet i Bologna 
i Italien, till tidskriften.

Djuret, som döpts till Halsz-
karaptor escuilliei, var nära 
släkt med Velociraptor, en 
rovdinosaurie som gjorde 
sig ett namn i Steven Spiel-
bergs film ”Jurassic Park” 
från 1993.

Men till skillnad från alla 
andra köttätande theropo-
der, det vill säga rovdinosau-
rier, verkar Halszkaraptor ha 

varit anpassat till ett liv i el-
ler mycket nära vatten, med 
en lång svanhals, näbblik-
nande mun samt två fjäder-
beklädda ”fenor” till armar. 
Det är första gången som en 
sådan, delvis vattenlevande, 
rovdinosaurie hittats.

Det fossilerade skelettet, som 
beskrivs som ”utomordent-
ligt välbevarat”, upptäcktes 
för flera år sedan av några 
av de fossiltjuvar som plågar 
denna del av Mongoliet. Det 
var först 2015 som forskarna 
kunde analysera det och nu, 
två år senare, kommer alltså 
den vetenskapliga beskriv-
ningen.

Djuret är så unikt att det 
gett upphov till ett helt nytt 
släkte och i Nature beskri-
ver forskarna hur de har an-
vänt en ny teknik, så kallad 
högupplöst röntgenmikro-
tomografi, för att kartlägga 
skelettet.

– Vårt första mål var att be-
kräfta att detta bisarra och 
oväntade fossil verkligen 
var ett riktigt djur och inte 
en sammansättning av oli-
ka fossildelar från olika dino-
saurier, säger Dennis Voeten 
vid European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF), Eu-

ropas största anläggning för 
synktrotronljus.

Den avancerade bildanaly-
sen visar bland annat, förut-
om att fyndet är äkta, ett an-
tal vassa tänder inne i mun-
nen. Detta trots att dessa 
inte är synliga från utsidan. 
Dessutom syns ett nätverk 
av nervkärl inuti nosen, slå-
ende lika de som dagens kro-
kodiler har.

– Dessa fynd får oss att tro 
att Halszkaraptor var ett vat-
tenlevande rovdjur, säger Vin-
cent Beyrand vid ESRF. (TT)

Johan Nilsson

Dinosaurie. För första gången har forskare upptäckt en rovdinosaurie som av allt att döma 
levde i vatten. Den svanliknande varelsen var nära släkt med velociraptor, både till utseende 
och livsstil, tror forskarna. Foto: Lukas Panzarin/Andrea Cau/TT

FörsvaNN eFter kollisioN
●Dinosauriernas utdöende 
inträffade för 66 miljoner år 
sedan och markerar slutet 
på kritperioden och jordens 
medeltid.
●Gränsen mellan krita och 
den efterföljande perioden 
paleogen markeras av ett 
tunt lager av iridium i de 
 sedimentära lagren. Iridium 
är en metall som är mycket 
ovanlig på jorden men vanlig 
i asteroider. Därav slutsatsen 
att en asteroid slog ned på 
jorden vid den tidpunkten.

●Nedslagsplatsen ligger vid 
Chicxulub på Yucatánhalvön 
i Mexiko. Asteroiden beräk-
nas ha varit 10–15 kilome-
ter i diameter.
● Inga landdjur över 25 kilo 
överlevde kollisionen. Alla 
dinosaurier dog ut, liksom 
alla flygödlor, alla arkaiska 
fåglar, och 90 procent av 
alla däggdjur. Beräkningar 
 antyder att 75 procent av 
jordens arter utplånades.

Källa: Scientific Reports,  

Encyclopedia Britannica, m. fl.

Forskning
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur parasi-
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop-
pen”, skriver Antonio Bar-
ragan, professor vid Stock-
holms universitet och en 
av författarna till den nya 
studien, i ett pressmedde-
lande.

I Sverige bär var fem-
te person på infektionen 
toxoplasmos som orsakas 
av parasiten Toxoplasma 
gondii. Att smittan påver-
kar oss är känt sedan tidi-
gare och den sprids även 
till andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel-
vis påverka råttor. De smit-
tade råttorna dras till katt-
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppät-
na. På så vis sprids parasi-
ten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk-
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga-
re hos personer som smit-
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det 
påverkar hur utåtriktat, ag-
gressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per-
soner med nedsatt immun-
försvar och för ofödda fos-
ter kan parasiten vara livs-
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para-
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el-
ler via kontakt med kattav-
föring, tar sig igenom tarm-
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in-
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an-
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be-
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

Parasiten 
från katter 
tar över 
vår hjärna

katter. kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upp-
täckt hur det går till. 
 Foto: Anders Wiklund/TT

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Folkbladet
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Parasiten från katter tar
över vår hjärna
 Folkbladet. 2017-12-11. Sida: 44

TT

FORSKNING
En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Bläddra fram
 till veckans bilaga!

SÖDERKÖPING V50

Mån – Fre 11.30 – 14.30
Dagens 89 kr, inkl dryck, bröd, sallads-

buffé, kaffe & kaka. Hämtpris 79 kr
Vi hälsar alla hjärtligt välkomna!

Sofia & Tobias med personal

Bielkegatan 13, Söderköping, 0121-300 98
www.bakfickansoderkoping.se
Dagens lunch V50

Mån. Marinerad helstekt kotlettrad med
råstekt potatis & timjansky • Halstrad
lättrimmad lax med kokt potatis &
citrushollandaise • Gräddig pasta med
fläskfilé & champinjoner
Tis. Klassiskt dillkött på kalv serveras med
kokt potatis • Stekt färsk strömming med
potatismos & dillsmör • Korvstroganoff
serveras med ris & gröna ärtor
Ons. Raggmunk serveras med stekt fläsk
& lingonsylt • Raggmunk med smörstekt
svamp, västerbottencrème & rårörda vinbär
• Laxfärserad spättarullad med kokt potatis
& sherrysås • Biffstroganoff serveras med
ris & syrad grädde
Tor. Rotmos & fläsklägg • Smörstekt
torskfilé med potatis, räkor, pepparrot &
brynt smör • Lammfärsragu serveras
med pasta
Fre. Fläsknoisette med rostade rotsaker,
madeirasky & kryddsmör • Vitvinspocherad
torskfilé med skaldjurssås & kokt potatis
• Krämig pasta med kassler i parmesansås
Veckans veg. Raggmunk serveras med
tångkaviar, hackad rödlök & gräddfil
Alltid på Bakfickan Ceasarsallad med
kyckling, knaperstekt bacon, brödkrutonger
och parmesan

Ågatan 2, Söderköping
Tel 0121-196 90

Lunch 11.30–14.00
Vecka 50
49:-/låda

Lunchkup.10 luncher 450:-
MÅNDAG

Panerad Skädda o kall sås
Köttbullar i gräddig sås

TISDAG
Wall-en-Burgare med potatismos

Curry o Mangokyckling Indian
med ris

ONSDAG
Ugnsbakad Fjordlax med kall sås

Gräddstuvad Pytt i Panna
med ägg

TORSDAG
Raggmunk stekt fläsk

med lingonsylt
Korvsauté Stroganoff med ris

FREDAG
Dillkött på husets vis

Sprödbakad Fisk med potatismos
VECKANS PASTA

Kycklingpasta i paprikasås

Vi har även en
välfylld salladsbar.
Blanda som du vill!

Restaurang

Hagatorget
Storgatan 6 (gamla Astlinds lokaler)

Dagens lunch serveras kl 11–14
Lunch 79:-, avhämtning 65:-

Stor salladsbuffé, dryck, kaffe o kaka ingår
VECKA 50

Mån Italienska biffar, paprikasås,
potatis
Ostfylld stekt strömming,
skirat smör & mos

Tis Fläsk med löksås & potatis
Spätta med västkuströra,
potatis eller mos

Ons Dillkött med morötter och potatis
Torsk i äggsås, potatis el mos

Tor Husets snickarlåda med
mos eller ris
Fisk Piccata Milanese,
röd sås & mos

Fre Kotlett Provencale, vitlökssmör,
skysås & stekt potatis
Fich and chips med coleslaw

Välkommen önskar Martin, Bitte o Manne
0121-102 86. Öppet: Månd–torsd 11–21,

fred 11–22, lörd-sönd 12–22

Fullständiga Rättigheter – Servering & Avhämtning
A la Carte – Pizza – Kebab – Sallad

Jultallrik
5 sorter kalla,
4 sorter varma 99:-
Serveras 2/12-23/12

5
4

Forskarnas nya upptäckt 
– svanliknande dinosaurie
Forskning
Det var för 75 miljoner år sedan som 
varelsen levde. En köttätande, svan-
liknande dinosaurie, nära släkt med 
Velociraptor, som av allt att döma var 
anpassad till ett liv i vatten.

Fyndet, som presenteras i 
tidskriften Nature, gjordes 
i södra Mongoliet som är en 
av de bästa fyndplatserna för 
dinosauriefossil i hela värl-
den. Platsen har bidragit till 
upptäckten av flera, helt nya, 
grupper av köttätande dino-
saurier.

Trots det trodde forskar-
na knappt sina ögon när de 
började analysera det fos-
silerade skelettet, eftersom 
det såg ut som en underlig 
blandning mellan en liten 
köttätande dinosaurie – och 
en svan.

– Första gången jag gran-
skade exemplaret, ifrågasat-
te jag till och med om det 
verkligen var ett äkta fossil, 
säger en av forskarna bakom 
studien, Andrea Cau vid det 
geologiska museet i Bologna 
i Italien, till tidskriften.

Djuret, som döpts till Halsz-
karaptor escuilliei, var nära 
släkt med Velociraptor, en 
rovdinosaurie som gjorde 
sig ett namn i Steven Spiel-
bergs film ”Jurassic Park” 
från 1993.

Men till skillnad från alla 
andra köttätande theropo-
der, det vill säga rovdinosau-
rier, verkar Halszkaraptor ha 

varit anpassat till ett liv i el-
ler mycket nära vatten, med 
en lång svanhals, näbblik-
nande mun samt två fjäder-
beklädda ”fenor” till armar. 
Det är första gången som en 
sådan, delvis vattenlevande, 
rovdinosaurie hittats.

Det fossilerade skelettet, som 
beskrivs som ”utomordent-
ligt välbevarat”, upptäcktes 
för flera år sedan av några 
av de fossiltjuvar som plågar 
denna del av Mongoliet. Det 
var först 2015 som forskarna 
kunde analysera det och nu, 
två år senare, kommer alltså 
den vetenskapliga beskriv-
ningen.

Djuret är så unikt att det 
gett upphov till ett helt nytt 
släkte och i Nature beskri-
ver forskarna hur de har an-
vänt en ny teknik, så kallad 
högupplöst röntgenmikro-
tomografi, för att kartlägga 
skelettet.

– Vårt första mål var att be-
kräfta att detta bisarra och 
oväntade fossil verkligen 
var ett riktigt djur och inte 
en sammansättning av oli-
ka fossildelar från olika dino-
saurier, säger Dennis Voeten 
vid European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF), Eu-

ropas största anläggning för 
synktrotronljus.

Den avancerade bildanaly-
sen visar bland annat, förut-
om att fyndet är äkta, ett an-
tal vassa tänder inne i mun-
nen. Detta trots att dessa 
inte är synliga från utsidan. 
Dessutom syns ett nätverk 
av nervkärl inuti nosen, slå-
ende lika de som dagens kro-
kodiler har.

– Dessa fynd får oss att tro 
att Halszkaraptor var ett vat-
tenlevande rovdjur, säger Vin-
cent Beyrand vid ESRF. (TT)

Johan Nilsson

Dinosaurie. För första gången har forskare upptäckt en rovdinosaurie som av allt att döma 
levde i vatten. Den svanliknande varelsen var nära släkt med velociraptor, både till utseende 
och livsstil, tror forskarna. Foto: Lukas Panzarin/Andrea Cau/TT

FörsvaNN eFter kollisioN
●Dinosauriernas utdöende 
inträffade för 66 miljoner år 
sedan och markerar slutet 
på kritperioden och jordens 
medeltid.
●Gränsen mellan krita och 
den efterföljande perioden 
paleogen markeras av ett 
tunt lager av iridium i de 
 sedimentära lagren. Iridium 
är en metall som är mycket 
ovanlig på jorden men vanlig 
i asteroider. Därav slutsatsen 
att en asteroid slog ned på 
jorden vid den tidpunkten.

●Nedslagsplatsen ligger vid 
Chicxulub på Yucatánhalvön 
i Mexiko. Asteroiden beräk-
nas ha varit 10–15 kilome-
ter i diameter.
● Inga landdjur över 25 kilo 
överlevde kollisionen. Alla 
dinosaurier dog ut, liksom 
alla flygödlor, alla arkaiska 
fåglar, och 90 procent av 
alla däggdjur. Beräkningar 
 antyder att 75 procent av 
jordens arter utplånades.

Källa: Scientific Reports,  

Encyclopedia Britannica, m. fl.

Forskning
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur parasi-
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop-
pen”, skriver Antonio Bar-
ragan, professor vid Stock-
holms universitet och en 
av författarna till den nya 
studien, i ett pressmedde-
lande.

I Sverige bär var fem-
te person på infektionen 
toxoplasmos som orsakas 
av parasiten Toxoplasma 
gondii. Att smittan påver-
kar oss är känt sedan tidi-
gare och den sprids även 
till andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel-
vis påverka råttor. De smit-
tade råttorna dras till katt-
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppät-
na. På så vis sprids parasi-
ten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk-
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga-
re hos personer som smit-
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det 
påverkar hur utåtriktat, ag-
gressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per-
soner med nedsatt immun-
försvar och för ofödda fos-
ter kan parasiten vara livs-
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para-
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el-
ler via kontakt med kattav-
föring, tar sig igenom tarm-
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in-
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an-
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be-
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

Parasiten 
från katter 
tar över 
vår hjärna

katter. kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upp-
täckt hur det går till. 
 Foto: Anders Wiklund/TT

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasitens väg till
hjärnan upptäckt
 Svenska Dagbladet. 2017-12-11. Sida: 16

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.
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Vi köper Silver
Byrålådsguld • Smycken 
Tandguld • Silverföremål 

Silvermynt
Nybrogatan 34, � -Östermalmstorg

Tel. 08-662 00 63
Öppet: Vard 11-18, Lörd 12.00-15.30

www.guldochsmycken.se

WWW.ALEWALDS.SE

MARMOT
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1 svd.se/kundservice Kattparasitens väg  

till hjärnan upptäckt
En parasit hos katter kan ta 
sig in i människors hjärnor 
och påverkar vårt beteende. 
Nu har forskare vid Stock-
holms universitet upptäckt 
hur parasiten gör för att ta 
över våra celler.

Ella Sundström/TT

”Vi har avkodat hur parasiten bär 
sig åt för att ta över kontrollen av 
immunceller, det vill säga om
vandla dem till rörliga ’zombier’ 
som sprider parasiten i kroppen”, 
skriver Antonio Barragan, pro
fessor vid Stockholms universi
tet och en av författarna till den 
nya studien, i ett pressmedde
lande.

I Sverige bär var femte person 
på infektionen toxoplasmos som 
orsakas av parasiten Toxoplasma 
gondii. Att smittan påverkar oss 
är känt sedan tidigare och den 
sprids även till andra djur än  
katter.

Parasiten har katten som värd
djur och kan exempelvis påverka 
råttor. De smittade råttorna dras 
till kattdoft, blir orädda och det 

gör att de kan bli uppätna. På så 
vis sprids parasiten vidare.

Studier på människor har visat 
att psykiska sjukdomar, som  
depression och ångestsyndrom 
är vanligare hos personer som 
smittats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det på
verkar hur utåtriktat, aggressivt 
eller risktagande en person beter 
sig. För personer med nedsatt 
immunförsvar och för foster kan 
parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att pa
rasiten tar kontroll över immun

celler som blir till ”trojanska  
hästar”. Parasiten, som kommer 
ner i magen genom rått kött eller 
via kontakt med kattavföring,  
tar sig igenom tarmväggen och 
in i cellerna som egentligen ska 
döda den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida infektio
nen i kroppen.

Nu kan forskarna använda den 
nya upptäckten till att utveckla 
riktade behandlingar mot para
siten. Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma parasi
tens spridning. ª

ª Toxoplasma 
gondii är en en
cellig organism 
inom gruppen  
protozoer som 
innefattar flera 
kända sjukdoms
fram kallande para
siter, exempelvis 
malaria parasiten.

ª Cirka 20 procent 
av Sveriges vuxna 
är smittade. Hos de 
flesta märks inga 
symptom men all
varliga skador på 
foster kan uppstå.

ª Infektionen, som 
kallas toxoplasmos, 

är en viktig orsak 
till missfall hos får 
och getter i delar av 
världen. I Skandi
navien är den en 
vanlig dödsorsak 
hos harar.

Källor: NE, Current 
Biology TT

Fakta | Toxoplasma

Gravfält från järnåldern har  
skadats under arbetet med att 
dra bredband i Katrineholms 
kommun, skriver Katrineholms
Kuriren. Länsstyrelsen kommer 
att göra en åtalsanmälan till  
polisen, enligt antikvarie Cecilia 
Grusmark.

– Det är när fordon kört över 

gravfälten som stenar tillhörande 
gravar blottats och sannolikt flyt
tats på, säger hon till tidningen.

Arbetet med att installera  
fiber har tillfälligt stoppats  
i närheten av fornlämningarna. 
Länsstyrelsen ska nu besikta 
varje fornlämning som kan på
verkas. TT

Fornminnen skadade vid arbete

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier på människor har visat att psykiska sjukdomar,
som depression och ångestsyndrom är vanligare hos
personer som smittats av toxoplasma. Andra studier
har pekat på att det påverkar hur utåtriktat, aggressivt
eller risktagande en person beter sig. För personer
med nedsatt immunförsvar och för foster kan
parasiten vara livshotande.
Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över

immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning. 

Fakta Toxoplasma
 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.
 Cirka 20 procent av Sveriges vuxna är smittade. Hos
de flesta märks inga symptom men allvarliga skador
på foster kan uppstå.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

Källor: NE, Current Biology TT
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Så tar kattparasiten över
våra hjärnor
 Västerviks-Tidningen. 2017-12-11. Sida: 28

Ella Sundström | TT

FORSKNING En parasit hos katter tar sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten tar över våra celler.
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Så tar katt
parasiten  
över våra 
hjärnor
Forskning
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur para
siten bär sig åt för att ta 
över kontrollen av im
munceller, det vill säga 
omvandla dem till rörli
ga ’zombier’ som sprider 
parasiten i kroppen”, skri
ver Antonio Barragan, pro
fessor vid Stockholms uni
versitet och en av författar
na till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av pa
rasiten Toxoplasma gondii. 
Att smittan påverkar oss är 
känt sedan tidigare och 
den sprids även till andra 
djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. På så 
vis sprids parasiten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtriktat, 
 aggressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per
soner med nedsatt immun
försvar och för ofödda fos
ter kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el
ler via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom tarm
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

Ella Sundström

nya rön. Kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upp-
täckt hur det går till.  Foto: TT

Svanliknande dinosaurie 
med ett riktigt vasst bett
Forskning
Det var för 75 miljoner år sedan som 
varelsen levde. En köttätande, svan-
liknande dinosaurie, nära släkt med 
Velociraptor, som av allt att döma var 
anpassad till ett liv i vatten.

Fyndet, som presenteras i 
tidskriften Nature, gjordes 
i södra Mongoliet som är en 
av de bästa fyndplatserna för 
dinosauriefossil i hela värl
den. Platsen har bidragit till 
upptäckten av flera, helt nya, 
grupper av köttätande dino
saurier. Trots det trodde fors
karna knappt sina ögon när 
de började analysera det 
fossilerade skelettet, efter
som det såg ut som en un
derlig blandning mellan en 
liten köttätande dinosaurie 
– och en svan.

– Första gången jag gran
skade exemplaret, ifråga
satte jag till och med om det 
verkligen var ett äkta fossil, 
säger en av forskarna bakom 
studien, Andrea Cau vid det 
geologiska museet i Bologna 
i Italien, till tidskriften.

Djuret, som döpts till 
Halsz karaptor escuilliei, var 

nära släkt med Velociraptor, 
en rovdinosaurie som gjor
de sig ett namn i Steven Spiel
bergs film ”Jurassic Park”.

Men till skillnad från alla 
 andra köttätande thero
poder, det vill säga rov
dinosaurier, verkar Halszka
raptor ha varit anpassat till 
ett liv i eller mycket nära 
vatten, med en lång svan
hals, näbbliknande mun 
samt två fjäderbeklädda ”fe
nor” till armar. Det är första 
gången som en sådan, del
vis vattenlevande, rovdino
saurie hittats.

Det fossilerade skelettet 
upptäcktes för flera år sedan 
av några av de fossiltjuvar  
som plågar denna del av 
Mongoliet. Det var först 2015 
som forskarna kunde analy
sera det och nu, två år sena
re, kommer alltså den veten

skapliga beskrivningen. Dju
ret är så unikt att det gett 
upphov till ett helt nytt släk
te och i Nature beskriver fors
karna hur de har använt en 
ny teknik, så kallad högupp
löst röntgenmikrotomo grafi, 
för att kartlägga skelettet.

– Vårt första mål var att be
kräfta att detta bisarra och 
oväntade fossil verkligen 
var ett riktigt djur och inte 
en sammansättning av olika 
fossildelar, säger Dennis Vo
eten vid European Synchro
tron Radiation Facility (ESRF), 
 Europas största anläggning 
för synktrotronljus.

Den avancerade bildana lysen 
visar bland annat, förutom 
att fyndet är äkta, ett antal 
vassa tänder inne i mun
nen. Detta trots att dessa 
inte är synliga från utsidan. 
Dess utom syns ett nätverk 
av nervkärl inuti nosen, slå
ende lika de som dagens kro
kodiler har.

– Dessa fynd får oss att 
tro att Halszkaraptor var 
ett vattenlevande rovdjur, 
säger Vincent Beyrand vid 
ESRF. (TT)

Johan Nilsson

FörSvaNN EFtEr KolliSioN
●Dinosauriernas utdöende 
inträffade för 66 miljoner år 
sedan och markerar slutet 
på kritperioden och jordens 
medeltid.
●Gränsen mellan krita och 
den efterföljande perioden 
paleogen markeras av ett 
tunt lager av iridium i de se-
dimentära lagren. Iridium 
är en metall som är mycket 
ovanlig på jorden men vanlig 
i asteroider. Därav slutsatsen 
att en asteroid slog ned på 

jorden vid den tidpunkten.
●Nedslagsplatsen ligger vid 
Chicxulub på Yucatánhalvön 
i Mexiko. 
● Inga landdjur över 25 kilo 
överlevde kollisionen. Alla 
dinosaurier dog ut, liksom 
alla flygödlor, alla arkaiska 
fåglar, och 90 procent av 
alla däggdjur. Beräkningar 
antyder att 75 procent av 
 jordens arter utplånades.

Källa: Scientific Reports, Encyclo-

pedia Britannica, med flera

rovdinosaurie. av allt att döma levde Halsz karaptor escuil-
liei i vatten. Den svanliknande varelsen var nära släkt med 
velociraptor, både till utseende och livsstil, tror forskarna. 
 Foto: Lukas Panzarin/Andrea Cau

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Så tar kattparasiten över
våra hjärnor
 Norrköpings Tidningar. 2017-12-11. Sida: 24

Ella Sundström

FORSKNING En parasit hos katter tar sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten tar över våra celler.

bMåndag 11 deceMber 2017

”Det är så lite  
vi egentligen vet”
VästerVik
Anna Hemlin har en bred 
bakgrund inom försälj
ning och marknadsföring 
och dessutom ett stort 
ideellt engagemang. 
Det har tagit henne från 
Västervik till Stockholm, 
där hon nu är general
sekreterare på Hjärn
fonden.

Som liten flyttade hennes 
 familj till Västervik från Jön
köping, där Annas far jobbat 
på Slip Naxos och fått nytt 
jobb på företaget här i sta
den. Familjen valde att bo
sätta sig på Myggstigen i Ör
bäcken och det är här Anna 
Hemlin är uppväxt.

– Mamma bor kvar fort
farande och jag var i Väster
vik för bara ett par veckor se
dan.

Men numera är det Stock
holm som är hemma. Hit flyt
tade hon efter gymnasiet och 
fick jobb som annonssäljare 
på IDG, som bland annat ger 
ut tidningen Computer Swe
den.

– Jag var väl ganska nöjd 
med att bo i Västervik egent
ligen, men jag hade varit i 
USA som utbytesstudent un
der gymnasiet och sedan i 
Genève som barnflicka. Jag 
fick upp ögonen för att det 
fanns mer att se och ville väl 
egentligen bara uppleva nåt 
annat.

Det blev fler jobb. Anna  sålde 
datorer över Mellansverige, 
jobbade för tankesmedjan 
Timbro, för Moderaterna, 
där hon även varit engage
rad  politiskt, och TV4.

Innan hon tog över som 
generalsekreterare för 
Hjärnfonden arbetade hon 
på  Naturskyddsföreningen, 
bland annat med marknads
kommunikation, insamling 
och medlemsrekrytering. 
 Något som hon har stor nyt
ta av i sitt arbete nu.

– Där jobbade jag med 
 intäkter, men inte med sam
ma ansvar eller befogen
heter. Att vara generalsekre
terare är roligt och utveck
lande och betyder att jag kan 
vara med att styra organisa
tionen framåt. Vi ska öka in
samlingen mycket eftersom 
vi har ambitiösa forsknings
mål. Det betyder att vi byg
ger ut organisationen och 

agerar i fler frågor och kan 
forska mycket mer.

– Sverige står inför en stor 
samhällsutmaning i och 
med att människor blir allt 
äldre. Då blir följden att fler 
drabbas av sjukdomar som 
alzheimers och andra de
menssjukdomar.

Hjärnfonden arbetar med att 
samla in medel till forskning 
om hjärnan, framför allt i tre 
kategorier, sjukdomar som 
alzheimers och MS, neuro
psykiatriska funktionsned
sättningar som adhd och 
autism samt skador som 
uppstått i samband med 
 fysiska eller psykiska trau
man. Anna Hemlin berättar 
att fonden under de snart tre 
år hon varit generalsekrete
rare har ökat sina intäkter fle
ra gånger om. Men säger ock
så att det finns väldigt myck
et kvar att göra.

– Jag brukar säga att var
enda familj på något sätt är 
påverkad av hjärnans oli
ka  typer av avvikelser och 
hjärnforskningen  ligger 
långt  efter andra kroppsde
lar när det gäller forskning, 
eftersom vi helt enkelt inte 

har kunnat titta in i hjärnan 
tidigare. Vi ska göra livet lite 
bättre för alla drabbade och 
anhöriga.

Hjärnfonden sprider ock
så kunskap om hjärnan, hur 
den fungerar och diagnoser
na. Bland annat syntes Anna 
på TV4 Nyheterna förra veck
an då Hjärnfonden publice
rat siffror på att hela sju av 
tio kvinnor i Sverige har bli
vit sexuellt trakasserade. 

– Det är förfärligt! Nästan 
40 procent av de här kvin
norna har mått psykiskt då
ligt. Det är dags att fråga hur 
vi egentligen mår och hur vi 
ska behandla det.

Med utveckling av ny teknik 
kan vi äntligen börja förstå 
på riktigt hur hjärnan fung
erar.

– Det är så lite vi egent
ligen vet. Det är väldigt in
tressant att följa forskning
en just nu då den tekniska 
utvecklingen gör att fram
stegen kommer fort. Det 
kommer nya behandlingar 
och läke medel och till exem
pel hoppas vi på sikt att helt 
kunna förhindra Alzheimers 
sjukdom genom vaccin.

Annas eget engagemang 
kommer bland annat ifrån 
det faktum att hennes pap
pa drabbades av Alzheimers 
sjukdom, och senare avled.

– Han gick bort för några 
år sedan. Det är en sjukdom 
som drabbar anhöriga hårt.

Det som sporrar Anna Hem
lin mest med att arbeta för 
Hjärnfonden är att kunna 
kombinera sitt arbete med 
samhällsnytta.

– Att få vara med och för
flytta Sverige i en bra rikt
ning framåt. Att förändra 
våra attityder och göra Sve
rige lite bättre tycker jag är 
motiverande.

Med ett intensivt jobb inne 
i centrala Stockholm upp
skattar hon lugnet i hem
met i Nacka. Här bor famil
jen med ett löpspår i skogen 

alldeles intill huset och med 
både sjö och hav i närheten. 
Lite som under uppväxten i 
Västervik. 

Då hade familjen segelbåt 
och tillbringade mycket tid 
på sjön. Nu för tiden blir det 
inte så mycket segling, men 
däremot hälsar hon gärna på 
i sin äldsta systers hus i skär
gården.

Alla tre systrarna har valt att 
bosätta sig i Nacka och står 
varandra nära, berättar hon.

– Det har varit en styrka i 
att kunna hjälpa varandra, 
särskilt under småbarnsåren.

– Vi ska faktiskt fira jul här 
hos oss i år allihop! Vi blir 
22 personer har jag räknat 
till. Och då är det min mans 
 familj också.

anna Persdotter
anna.persdotter@ostgotamedia.se

"
Vi hoppas på 
sikt att helt 

kunna förhindra 
alzheimers sjuk-
dom genom vaccin.

Anna Hemlin, general
sekreterare för Hjärnfonden

anna Hemlin
Jobb: Generalsekreterare  
för Hjärnfonden.
Familj: Man och två  
döttrar.
Ålder: 52 år.
Bor: Nacka.

Det gör jag för att varva 
ner: ”Yoga, går i skogen och 
plockar svamp, hjälper till 
som gymnastiklärare för min 
dotter och ibland ramlar jag 
ner i någon Netflixserie.”

Generalsekreterare. Anna Hemlin från Västervik är generalsekreterare för Hjärnfonden. Foto: Lars Nybom

Så tar katt
parasiten  
över våra 
hjärnor
ForskNiNg
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur para
siten bär sig åt för att ta 
över kontrollen av im
munceller, det vill säga 
omvandla dem till rörli
ga ’zombier’ som sprider 
parasiten i kroppen”, skri
ver Antonio Barragan, pro
fessor vid Stockholms uni
versitet och en av författar
na till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av pa
rasiten Toxoplasma gondii. 
Att smittan påverkar oss är 
känt sedan tidigare och den 
sprids även till andra djur 
än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. På så 
vis sprids parasiten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det 
påverkar hur utåtriktat, 
 aggressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per
soner med nedsatt immun
försvar och för ofödda fos
ter kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el
ler via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom tarm
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

ella Sundström

Nya rön. Kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upptäckt 
hur det går till.  Foto: tt

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning. (TT)
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FORSKNING En parasit hos katter tar sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten tar över våra celler.
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Så tar katt
parasiten  
över våra 
hjärnor
Forskning
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur para
siten bär sig åt för att ta 
över kontrollen av im
munceller, det vill säga 
omvandla dem till rörli
ga ’zombier’ som sprider 
parasiten i kroppen”, skri
ver Antonio Barragan, pro
fessor vid Stockholms uni
versitet och en av författar
na till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av pa
rasiten Toxoplasma gondii. 
Att smittan påverkar oss är 
känt sedan tidigare och 
den sprids även till andra 
djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. På så 
vis sprids parasiten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtriktat, 
 aggressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per
soner med nedsatt immun
försvar och för ofödda fos
ter kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el
ler via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom tarm
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

Ella Sundström

nya rön. Kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upp-
täckt hur det går till.  Foto: TT

Svanliknande dinosaurie 
med ett riktigt vasst bett
Forskning
Det var för 75 miljoner år sedan som 
varelsen levde. En köttätande, svan-
liknande dinosaurie, nära släkt med 
Velociraptor, som av allt att döma var 
anpassad till ett liv i vatten.

Fyndet, som presenteras i 
tidskriften Nature, gjordes 
i södra Mongoliet som är en 
av de bästa fyndplatserna för 
dinosauriefossil i hela värl
den. Platsen har bidragit till 
upptäckten av flera, helt nya, 
grupper av köttätande dino
saurier. Trots det trodde fors
karna knappt sina ögon när 
de började analysera det 
fossilerade skelettet, efter
som det såg ut som en un
derlig blandning mellan en 
liten köttätande dinosaurie 
– och en svan.

– Första gången jag gran
skade exemplaret, ifråga
satte jag till och med om det 
verkligen var ett äkta fossil, 
säger en av forskarna bakom 
studien, Andrea Cau vid det 
geologiska museet i Bologna 
i Italien, till tidskriften.

Djuret, som döpts till 
Halsz karaptor escuilliei, var 

nära släkt med Velociraptor, 
en rovdinosaurie som gjor
de sig ett namn i Steven Spiel
bergs film ”Jurassic Park”.

Men till skillnad från alla 
 andra köttätande thero
poder, det vill säga rov
dinosaurier, verkar Halszka
raptor ha varit anpassat till 
ett liv i eller mycket nära 
vatten, med en lång svan
hals, näbbliknande mun 
samt två fjäderbeklädda ”fe
nor” till armar. Det är första 
gången som en sådan, del
vis vattenlevande, rovdino
saurie hittats.

Det fossilerade skelettet 
upptäcktes för flera år sedan 
av några av de fossiltjuvar  
som plågar denna del av 
Mongoliet. Det var först 2015 
som forskarna kunde analy
sera det och nu, två år sena
re, kommer alltså den veten

skapliga beskrivningen. Dju
ret är så unikt att det gett 
upphov till ett helt nytt släk
te och i Nature beskriver fors
karna hur de har använt en 
ny teknik, så kallad högupp
löst röntgenmikrotomo grafi, 
för att kartlägga skelettet.

– Vårt första mål var att be
kräfta att detta bisarra och 
oväntade fossil verkligen 
var ett riktigt djur och inte 
en sammansättning av olika 
fossildelar, säger Dennis Vo
eten vid European Synchro
tron Radiation Facility (ESRF), 
 Europas största anläggning 
för synktrotronljus.

Den avancerade bildana lysen 
visar bland annat, förutom 
att fyndet är äkta, ett antal 
vassa tänder inne i mun
nen. Detta trots att dessa 
inte är synliga från utsidan. 
Dess utom syns ett nätverk 
av nervkärl inuti nosen, slå
ende lika de som dagens kro
kodiler har.

– Dessa fynd får oss att 
tro att Halszkaraptor var 
ett vattenlevande rovdjur, 
säger Vincent Beyrand vid 
ESRF. (TT)

Johan Nilsson

FörSvaNN EFtEr KolliSioN
●Dinosauriernas utdöende 
inträffade för 66 miljoner år 
sedan och markerar slutet 
på kritperioden och jordens 
medeltid.
●Gränsen mellan krita och 
den efterföljande perioden 
paleogen markeras av ett 
tunt lager av iridium i de se-
dimentära lagren. Iridium 
är en metall som är mycket 
ovanlig på jorden men vanlig 
i asteroider. Därav slutsatsen 
att en asteroid slog ned på 

jorden vid den tidpunkten.
●Nedslagsplatsen ligger vid 
Chicxulub på Yucatánhalvön 
i Mexiko. 
● Inga landdjur över 25 kilo 
överlevde kollisionen. Alla 
dinosaurier dog ut, liksom 
alla flygödlor, alla arkaiska 
fåglar, och 90 procent av 
alla däggdjur. Beräkningar 
antyder att 75 procent av 
 jordens arter utplånades.

Källa: Scientific Reports, Encyclo-

pedia Britannica, med flera

rovdinosaurie. av allt att döma levde Halsz karaptor escuil-
liei i vatten. Den svanliknande varelsen var nära släkt med 
velociraptor, både till utseende och livsstil, tror forskarna. 
 Foto: Lukas Panzarin/Andrea Cau

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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FORSKNING En parasit hos katter tar sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten tar över våra celler.
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”Det är så lite  
vi egentligen vet”
VästerVik
Anna Hemlin har en bred 
bakgrund inom försälj
ning och marknadsföring 
och dessutom ett stort 
ideellt engagemang. 
Det har tagit henne från 
Västervik till Stockholm, 
där hon nu är general
sekreterare på Hjärn
fonden.

Som liten flyttade hennes 
 familj till Västervik från Jön
köping, där Annas far jobbat 
på Slip Naxos och fått nytt 
jobb på företaget här i sta
den. Familjen valde att bo
sätta sig på Myggstigen i Ör
bäcken och det är här Anna 
Hemlin är uppväxt.

– Mamma bor kvar fort
farande och jag var i Väster
vik för bara ett par veckor se
dan.

Men numera är det Stock
holm som är hemma. Hit flyt
tade hon efter gymnasiet och 
fick jobb som annonssäljare 
på IDG, som bland annat ger 
ut tidningen Computer Swe
den.

– Jag var väl ganska nöjd 
med att bo i Västervik egent
ligen, men jag hade varit i 
USA som utbytesstudent un
der gymnasiet och sedan i 
Genève som barnflicka. Jag 
fick upp ögonen för att det 
fanns mer att se och ville väl 
egentligen bara uppleva nåt 
annat.

Det blev fler jobb. Anna  sålde 
datorer över Mellansverige, 
jobbade för tankesmedjan 
Timbro, för Moderaterna, 
där hon även varit engage
rad  politiskt, och TV4.

Innan hon tog över som 
generalsekreterare för 
Hjärnfonden arbetade hon 
på  Naturskyddsföreningen, 
bland annat med marknads
kommunikation, insamling 
och medlemsrekrytering. 
 Något som hon har stor nyt
ta av i sitt arbete nu.

– Där jobbade jag med 
 intäkter, men inte med sam
ma ansvar eller befogen
heter. Att vara generalsekre
terare är roligt och utveck
lande och betyder att jag kan 
vara med att styra organisa
tionen framåt. Vi ska öka in
samlingen mycket eftersom 
vi har ambitiösa forsknings
mål. Det betyder att vi byg
ger ut organisationen och 

agerar i fler frågor och kan 
forska mycket mer.

– Sverige står inför en stor 
samhällsutmaning i och 
med att människor blir allt 
äldre. Då blir följden att fler 
drabbas av sjukdomar som 
alzheimers och andra de
menssjukdomar.

Hjärnfonden arbetar med att 
samla in medel till forskning 
om hjärnan, framför allt i tre 
kategorier, sjukdomar som 
alzheimers och MS, neuro
psykiatriska funktionsned
sättningar som adhd och 
autism samt skador som 
uppstått i samband med 
 fysiska eller psykiska trau
man. Anna Hemlin berättar 
att fonden under de snart tre 
år hon varit generalsekrete
rare har ökat sina intäkter fle
ra gånger om. Men säger ock
så att det finns väldigt myck
et kvar att göra.

– Jag brukar säga att var
enda familj på något sätt är 
påverkad av hjärnans oli
ka  typer av avvikelser och 
hjärnforskningen  ligger 
långt  efter andra kroppsde
lar när det gäller forskning, 
eftersom vi helt enkelt inte 

har kunnat titta in i hjärnan 
tidigare. Vi ska göra livet lite 
bättre för alla drabbade och 
anhöriga.

Hjärnfonden sprider ock
så kunskap om hjärnan, hur 
den fungerar och diagnoser
na. Bland annat syntes Anna 
på TV4 Nyheterna förra veck
an då Hjärnfonden publice
rat siffror på att hela sju av 
tio kvinnor i Sverige har bli
vit sexuellt trakasserade. 

– Det är förfärligt! Nästan 
40 procent av de här kvin
norna har mått psykiskt då
ligt. Det är dags att fråga hur 
vi egentligen mår och hur vi 
ska behandla det.

Med utveckling av ny teknik 
kan vi äntligen börja förstå 
på riktigt hur hjärnan fung
erar.

– Det är så lite vi egent
ligen vet. Det är väldigt in
tressant att följa forskning
en just nu då den tekniska 
utvecklingen gör att fram
stegen kommer fort. Det 
kommer nya behandlingar 
och läke medel och till exem
pel hoppas vi på sikt att helt 
kunna förhindra Alzheimers 
sjukdom genom vaccin.

Annas eget engagemang 
kommer bland annat ifrån 
det faktum att hennes pap
pa drabbades av Alzheimers 
sjukdom, och senare avled.

– Han gick bort för några 
år sedan. Det är en sjukdom 
som drabbar anhöriga hårt.

Det som sporrar Anna Hem
lin mest med att arbeta för 
Hjärnfonden är att kunna 
kombinera sitt arbete med 
samhällsnytta.

– Att få vara med och för
flytta Sverige i en bra rikt
ning framåt. Att förändra 
våra attityder och göra Sve
rige lite bättre tycker jag är 
motiverande.

Med ett intensivt jobb inne 
i centrala Stockholm upp
skattar hon lugnet i hem
met i Nacka. Här bor famil
jen med ett löpspår i skogen 

alldeles intill huset och med 
både sjö och hav i närheten. 
Lite som under uppväxten i 
Västervik. 

Då hade familjen segelbåt 
och tillbringade mycket tid 
på sjön. Nu för tiden blir det 
inte så mycket segling, men 
däremot hälsar hon gärna på 
i sin äldsta systers hus i skär
gården.

Alla tre systrarna har valt att 
bosätta sig i Nacka och står 
varandra nära, berättar hon.

– Det har varit en styrka i 
att kunna hjälpa varandra, 
särskilt under småbarnsåren.

– Vi ska faktiskt fira jul här 
hos oss i år allihop! Vi blir 
22 personer har jag räknat 
till. Och då är det min mans 
 familj också.

anna Persdotter
anna.persdotter@ostgotamedia.se

"
Vi hoppas på 
sikt att helt 

kunna förhindra 
alzheimers sjuk-
dom genom vaccin.

Anna Hemlin, general
sekreterare för Hjärnfonden

anna Hemlin
Jobb: Generalsekreterare  
för Hjärnfonden.
Familj: Man och två  
döttrar.
Ålder: 52 år.
Bor: Nacka.

Det gör jag för att varva 
ner: ”Yoga, går i skogen och 
plockar svamp, hjälper till 
som gymnastiklärare för min 
dotter och ibland ramlar jag 
ner i någon Netflixserie.”

Generalsekreterare. Anna Hemlin från Västervik är generalsekreterare för Hjärnfonden. Foto: Lars Nybom

Så tar katt
parasiten  
över våra 
hjärnor
ForskNiNg
En parasit hos katter 
tar sig in i människors 
hjärnor och påverkar 
vårt beteende. Nu har 
forskare vid Stockholms 
universitet upptäckt hur 
parasiten tar över våra 
celler.

”Vi har avkodat hur para
siten bär sig åt för att ta 
över kontrollen av im
munceller, det vill säga 
omvandla dem till rörli
ga ’zombier’ som sprider 
parasiten i kroppen”, skri
ver Antonio Barragan, pro
fessor vid Stockholms uni
versitet och en av författar
na till den nya studien, i ett 
pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av pa
rasiten Toxoplasma gondii. 
Att smittan påverkar oss är 
känt sedan tidigare och den 
sprids även till andra djur 
än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det gör 
att de kan bli uppätna. På så 
vis sprids parasiten vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det 
påverkar hur utåtriktat, 
 aggressivt eller risktagande 
en person beter sig. För per
soner med nedsatt immun
försvar och för ofödda fos
ter kan parasiten vara livs
hotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. Para
siten, som kommer ner i 
magen genom rått kött el
ler via kontakt med kattav
föring, tar sig igenom tarm
väggen och in i cellerna 
som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. (TT)

ella Sundström

Nya rön. Kattparasiten tar 
sig in i människors hjärnor 
– nu har forskarna upptäckt 
hur det går till.  Foto: tt

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.
I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.
Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.
Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning. (TT)
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Wie der Toxoplasmose-
Erreger Zellen kapert
 Scinexx. 2017-12-11 02:22

Harald Frater

Zum Ziel im trojanischen Pferd: Forscher haben
herausgefunden, wie der Toxoplasmose-Erreger
unerkannt in unser Gehirn gelangt.

Demnach kapert der parasitische Einzeller
Immunzellen, die ihn dann bereitwillig bis ins Gehirn
tragen – anstatt ihn zu eliminieren. Seine Befehle gibt
der Eindringling dabei offenbar über Kalziummoleküle
weiter. Diese docken an Rezeptoren auf der Oberfläche
der Immunzellen an und verändern dadurch deren
Verhalten. Der Erreger Toxoplasma gondii (rot) kapert
Immunzellen (grün), um unbemerkt in unser Gehirn zu
gelangen. © Barragan lab Unbemerkt, aber überall:
Nach Schätzungen von Experten trägt weltweit jeder
dritte bis jeder zweite den Erreger Toxoplasma gondii
in seinem Körper – meist ohne etwas davon zu spüren.
Der Parasit befällt eigentlich hauptsächlich Katzen,
breitet sich aber auch unter anderen Arten aus. Eine
Ansteckung beim Menschen erfolgt meist über den
Kontakt mit Katzenkot , kontaminiertes Wasser,
Gemüse oder nicht durchgegartes Fleisch. Für
Personen mit einem geschwächten Immunsystem und
ungeborene Babys im Mutterleib kann die Infektion
mitunter lebensgefährlich werden. Bei gesunden
Angesteckten ruft die Toxoplasmose jedoch nur milde
Symptome hervor und bleibt in der Regel unbemerkt.
Langfristig zieht jedoch auch eine vermeintlich
folgenlose Infektion womöglich schwere
Konsequenzen nach sich, wie jüngste Studien
nahelegen. So scheint der Erreger schleichend mentale
Veränderungen herbeiführen und Störungen wie
Demenz oder Depressionen fördern zu können.
Torwächter ausgeschaltet Der Grund: Toxoplasma
gondii ist dazu in der Lage, die Blut-Hirnschranke zu
passieren und sich lebenslang in Nervenzellen
einzunisten. Wie aber gelingt ihm das? Dieser Frage
sind nun Wissenschaftler um Sachie Kanatani von der
Universität Stockholm nachgegangen. Bei einer Reihe
von Experimenten mit Zellen von Mäusen fanden sie
heraus, wie der Parasit die Torwächter des
Immunsystems, die dendritischen Zellen, manipuliert.

Wenn wir uns infizieren, landet der Erreger
normalerweise zunächst in unserem Magen und
anschließend im Darm. Dort passiert er die Zellwand –
und müsste eigentlich von den Immunzellen bemerkt
und getötet werden, die dann auch weitere
Bestandteile des Immunsystems in Alarmbereitschaft
versetzen. Doch das passiert nicht. Der Parasit dringt
in die Zelle ein und setzt eine Signalkaskade in Gang,
die deren Verhalten verändert. © S. Kanatani Kalzium
als Schlüsselsignal Stattdessen übernimmt der Parasit
die Kontrolle über die Zellen und nutzt sie für seine
Zwecke aus: "Er macht sie gewissermaßen zu
willenloses Zombies, die ihn bereitwillig durch den
gesamten Körper und bis ins Gehirn transportieren",
berichtet Kanatanis Kollege Antonio Barragan. So
verändern die Immunzellen durch die Infektion mit
dem Erreger ihr Migrationsverhalten und werden zu
einem trojanischen Pferd, in dem der Eindringling
unbemerkt durchs Feindesland getragen wird. Seine
Befehle an die Zelle gibt der Erreger dabei über
Kalziummoleküle weiter, wie die Forscher
herausfanden. Diese docken an einen speziellen
Rezeptor auf den Immunzellen an. Dieser
Signalempfänger war auf dendritischen Zellen bisher
unbekannt – er scheint aber eine wesentliche Rolle für
die Kommunikation zwischen Parasit und Immunzelle
zu spielen. Über ihn wird eine Signalkaskade in Gang
gesetzt, die die Zelle dazu anregt, den
Neurotransmitter GABA zu produzieren und durch den
Körper bis ins Gehirn zu wandern. Ansatz für neue
Therapien? Interessanterweise scheint dieser
Signalweg durch gängige Medikamente gegen
Bluthochdruck unterdrückt werden zu können, wie
weitere Experimente zeigten: "Verabreichten wir
Mäusen solche Mittel, verbreitete sich der Parasit nicht
weiter in ihrem Körper", sagt Barragan. Ob sich
Bluthochdruckmittel eines Tages tatsächlich als
wirksames Mittel gegen die Toxoplasmose entpuppen
könnten, ist zwar unklar. Die neuen Erkenntnisse helfen
den Wissenschaftlern jedoch, die Tricks und
Ausbreitungsstrategien des Erregers besser zu
verstehen. "Und das wird uns langfristig hoffentlich zu
effektiven Behandlungsmöglichkeiten führen", schließt
Barragan. (Plos Pathogens, 2017; doi:
10.1371/journal.ppat.1006739 )
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This cat parasite may turn
your cells into moving
'zombies', affects your brain
too
 International Business Times India. 2017-12-10 13:54

Pinaz Kazi

Representational Image Christopher Furlong/ There
are a number of studies that show cats carry a
parasite that infects human brains but a recent study
revealed that the parasite also takes control of our
cells.

"We have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving 'zombies'
which spread the parasite in the body," said Antonio
Barragan, a professor at Stockholm University and one
of the authors of the new study. The infection
toxoplasmosis caused by the parasite Toxoplasma
gondii is widely spread, and 30-50 percent of the global
human population are carriers. But, the main host of
the parasites are the cats. ALSO READ:   Do you own a
female pet? Know about the silent disease that could
kill your pet Previously, several studies have shown
that mental illnesses such as schizophrenia, anxiety
disorder and depression are more common in people
who are carriers the parasite Toxoplasma gondii. And,
it's life-threatening to people with impaired immune
systems and unborn foetuses. Now, researchers at
Stockholm University show how the parasite takes
control, force immune cells around the body to spread
it, and eventually reach the brain. When humans are
infected with Toxoplasma by coming in contact with
cat faeces or by eating uncooked meat, the parasite
reaches the stomach. Then it passes through the
intestinal wall and meets the immune cells that would

normally kill it but instead, it secretes the substance
GABA that helps in spreading the infection into the
body. According to Science Daily, "The researchers
have found a new calcium receptor on immune cells,
acting as a mailbox to receive the parasite's orders for
the cell to move." Antonio Barragan says: "The neat
thing is that the signal can be inhibited by regular blood
pressure medicine." When mice were given the
medicine, the spread of the parasite was inhibited.
However, it does not mean that the blood pressure
medicine can cure toxoplasmosis. But, "this helps us
understand how the parasite is spread and disease
occurs. In the longer term, it may help us develop
targeted treatments for infection," said Antonio
Barragan. The study was published in the journal PLOS
.

© International Business Times India
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How Toxoplasmosis
Exploits Immune Cells to
Reach the Brain
 True Viral News. 2017-12-09 16:26

Summary: Stockholm University researchers have
discovered how a common parasite found in cat
feces moves through the body and enters the brain.

Toxoplasma gondii is able to take control of immune
cells and use them to move through the body,
eventually reaching the brain. Source: Stockholm
University. Scientists have previously shown that a
parasite from cats can infect people’s brain and affect
our behaviour. Now, researchers at Stockholm
University have discovered how the parasite takes
control of our cells. “We have decoded how the
parasite takes control of immune cells, converting
them into moving “zombies” which spread the parasite
in the body,” said Antonio Barragan, professor at
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Stockholm University and one of the authors of the
new study. The infection toxoplasmosis is caused by
the parasite Toxoplasma gondii and is widely spread.
It’s estimated that 30-50 per cent of the global human
population are carriers. Cats are the parasites’ main
host, but the infection is also spread among other
animals, including humans. A series of studies have
previously shown that the parasite affects the brain of
infected rats so that they lose fear of cats and even
become attracted to cats’ smell, making them an easy
prey. This is how the parasite is spread onward, by
ensuring that the rat is eaten by a cat. Toxoplasmosis
is life-threatening to people with impaired immune
systems and to unborn foetuses, but causes only mild
symptoms in healthy individuals. However, there are
studies showing that mental illnesses such as
schizophrenia, depression and anxiety disorder are
more common in people who are carriers of
Toxoplasma gondii. There are also studies indicating
that the parasite may affect aggressive or risky
behaviour. Cells become Trojan horses Researchers at
Stockholm University have now been able to show how
the parasite takes control and force immune cells
around the body to spread it, eventually reaching the
brain. When we become infected with Toxoplasma, for
example by eating insufficiently cooked meat or by
contact with cat faeces, the parasite ends up in the
stomach. It then passes through the intestinal wall and
is met by immune cells that would normally kill it.
Instead, immune cells become “Trojan horses”. By
secreting the substance GABA, they can spread the
infection into the body. “Is it a coincidence or
evolution? It resembles how nerve cells speak to each
other in our brains”, said Antonio Barragan. Can be
inhibited by blood pressure medicine The new research
has shown that the small calcium molecule is the
messenger in the communication. The researchers
have found a new calcium receptor on immune cells,
acting as a mailbox to receive the parasite’s orders for
the cell to move. “The neat thing is that the signal can
be inhibited by regular blood pressure medicine. When
mice received the medicine, the spread of the parasite
was inhibited. We do not want to say that blood
pressure medicine can cure toxoplasmosis, but we
have discovered a new signalling pathway in immune

cells that is linked to their motility and that the parasite
utilizes in a very smart way. This helps us understand
how the parasite is spread and disease occurs. In the
longer term, it may help us develop targeted
treatments for infection,” said Antonio Barragan. About
this neuroscience research article Source: Stockholm
University Publisher: Organized by
NeuroscienceNews.com. Image Source:
NeuroscienceNews.com image is adapted from the
Stockholm University video. Video Source: Video
credited to Stockholm University. Original Research:
Full open access research for “Voltage-dependent
calcium channel signaling mediates GABAA receptor-
induced migratory activation of dendritic cells infected
by Toxoplasma gondii” by Sachie Kanatani, Jonas M.
Fuks, Einar B. Olafsson, Linda Westermark, Benedict
Chambers, Manuel Varas-Godoy, Per Uhlén, and
Antonio Barragan in PLOS Pathogens . Published
online December 7 2017
doi:10.1371/journal.ppat.1006739 Cite This
NeuroscienceNews.com Article Abstract Voltage-
dependent calcium channel signaling mediates GABAA
receptor-induced migratory activation of dendritic cells
infected by Toxoplasma gondii The obligate
intracellular parasite Toxoplasma gondii exploits cells
of the immune system to disseminate. Upon T. gondii-
infection, ?-aminobutyric acid (GABA)/GABAA receptor
signaling triggers a hypermigratory phenotype in
dendritic cells (DCs) by unknown signal transduction
pathways. Here, we demonstrate that calcium (Ca2+)
signaling in DCs is indispensable for T. gondii-induced
DC hypermotility and transmigration in vitro. We report
that activation of GABAA receptors by GABA induces
transient Ca2+ entry in DCs. Murine bone marrow-
derived DCs preferentially expressed the L-type
voltage-dependent Ca2+ channel (VDCC) subtype
Cav1.3. Silencing of Cav1.3 by short hairpin RNA or
selective pharmacological antagonism of VDCCs
abolished the Toxoplasma-induced hypermigratory
phenotype. In a mouse model of toxoplasmosis, VDCC
inhibition of adoptively transferred Toxoplasma-
infected DCs delayed the appearance of cell-
associated parasites in the blood circulation and
reduced parasite dissemination to target organs. The
present data establish that T. gondii-induced
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hypermigration of DCs requires signaling via VDCCs
and that Ca2+ acts as a second messenger to
GABAergic signaling via the VDCC Cav1.3. The findings
define a novel motility-related signaling axis in DCs and
unveil that interneurons and DCs share common
GABAergic motogenic pathways. T. gondii employs
GABAergic non-canonical pathways to induce host cell
migration and facilitate dissemination. “Voltage-
dependent calcium channel signaling mediates GABAA
receptor-induced migratory activation of dendritic cells
infected by Toxoplasma gondii” by Sachie Kanatani,
Jonas M. Fuks, Einar B. Olafsson, Linda Westermark,
Benedict Chambers, Manuel Varas-Godoy, Per Uhlén,
and Antonio Barragan in PLOS Pathogens . Published
online December 7 2017
doi:10.1371/journal.ppat.1006739 Feel free to share
this Neuroscience News.
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How the Cat Parasite
Exploits Immune Cells to
Reach the Brain
 HealthMediciNet.com. 2017-12-09 11:39

Medicine, Health Care How the Cat Parasite Exploits…
Published: December 8, 2017.

Released by Stockholm University    “We have decoded
how the parasite takes control of immune cells,
converting them into moving “zombies” which spread
the parasite in the body,” said Antonio Barragan,
professor at Stockholm University and one of the
authors of the new study. The infection toxoplasmosis
is caused by the parasite Toxoplasma gondii and is
widely spread. It’s estimated that 30-50 per cent of the
global human population are carriers. Cats are the
parasites’ main host, but the infection is also spread
among other animals, including humans. A series of

studies have previously shown that the parasite affects
the brain of infected rats so that they lose fear of cats
and even become attracted to cats’ smell, making
them an easy prey. This is how the parasite is spread
onward, by ensuring that the rat is eaten by a cat.
Toxoplasmosis is life-threatening to people with
impaired immune systems and to unborn foetuses, but
causes only mild symptoms in healthy individuals.
However, there are studies showing that mental
illnesses such as schizophrenia, depression and
anxiety disorder are more common in people who are
carriers of Toxoplasma gondii . There are also studies
indicating that the parasite may affect aggressive or
risky behaviour. Researchers at Stockholm University
have now been able to show how the parasite takes
control and force immune cells around the body to
spread it, eventually reaching the brain. When we
become infected with Toxoplasma, for example by
eating insufficiently cooked meat or by contact with
cat faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become “Trojan horses”. By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. “Is it a coincidence or evolution? It resembles
how nerve cells speak to each other in our brains”, said
Antonio Barragan. The new research has shown that
the small calcium molecule is the messenger in the
communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite’s orders for the cell to move.
“The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited.
We do not want to say that blood pressure medicine
can cure toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,”
said Antonio Barragan. Chinese  French  German
 Italian  Japanese  Korean  Portuguese  Russian
 Spanish
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How the Cat Parasite
Exploits Immune Cells to
Reach the Brain
 ScienceNewsline. 2017-12-08 22:45

Stockholm University

"We have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving "zombies"
which spread the parasite in the body," said Antonio
Barragan, professor at Stockholm University and one
of the authors of the new study.

The infection toxoplasmosis is caused by the parasite
Toxoplasma gondii and is widely spread. It's estimated
that 30-50 per cent of the global human population are
carriers. Cats are the parasites' main host, but the
infection is also spread among other animals,
including humans. A series of studies have previously
shown that the parasite affects the brain of infected
rats so that they lose fear of cats and even become
attracted to cats' smell, making them an easy prey.
This is how the parasite is spread onward, by ensuring
that the rat is eaten by a cat. Toxoplasmosis is life-
threatening to people with impaired immune systems
and to unborn foetuses, but causes only mild
symptoms in healthy individuals. However, there are
studies showing that mental illnesses such as
schizophrenia, depression and anxiety disorder are
more common in people who are carriers of
Toxoplasma gondii. There are also studies indicating
that the parasite may affect aggressive or risky
behaviour. Researchers at Stockholm University have
now been able to show how the parasite takes control
and force immune cells around the body to spread it,
eventually reaching the brain. When we become
infected with Toxoplasma, for example by eating
insufficiently cooked meat or by contact with cat

faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become "Trojan horses". By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. "Is it a coincidence or evolution? It resembles
how nerve cells speak to each other in our brains", said
Antonio Barragan. The new research has shown that
the small calcium molecule is the messenger in the
communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite's orders for the cell to move.
"The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited.
We do not want to say that blood pressure medicine
can cure toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,"
said Antonio Barragan.

© ScienceNewsline
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How the Cat Parasite
Exploits Immune Cells to
Reach the Brain
 ALNMag.com. 2017-12-08 19:20

"We have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving "zombies"
which spread the parasite in the body," said Antonio
Barragan, professor at Stockholm University and one
of the authors of the new study.

The infection toxoplasmosis is caused by the parasite
Toxoplasma gondii and is widely spread. It’s estimated
that 30–50 percent of the global human population are
carriers. Cats are the parasites’ main host, but the
infection is also spread among other animals,
including humans. A series of studies have previously
shown that the parasite affects the brain of infected
rats so that they lose fear of cats and even become
attracted to cats’ smell, making them an easy prey.
This is how the parasite is spread onward, by ensuring
that the rat is eaten by a cat. Toxoplasmosis is life-
threatening to people with impaired immune systems
and to unborn fetuses, but causes only mild symptoms
in healthy individuals. However, there are studies
showing that mental illnesses such as schizophrenia,
depression and anxiety disorder are more common in
people who are carriers of Toxoplasma gondii . There
are also studies indicating that the parasite may affect
aggressive or risky behaviour. Cells Become Trojan
Horses Researchers at Stockholm University have now
been able to show how the parasite takes control and
force immune cells around the body to spread it,
eventually reaching the brain. When we become
infected with Toxoplasma, for example by eating
insufficiently cooked meat or by contact with cat
faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become "Trojan horses". By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. “Is it a coincidence or evolution? It resembles
how nerve cells speak to each other in our brains”, said
Antonio Barragan. Can Be Inhibited By Blood Pressure
Medicine The new research has shown that the small
calcium molecule is the messenger in the

communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite’s orders for the cell to move.
"The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited.
We do not want to say that blood pressure medicine
can cure toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,”
said Antonio Barragan. About the Research: The article
Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii is published in the scientific journal PLOS
Pathogens. SOURCE: Stockholm University
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Göteborgs-Posten. 2017-12-09. Sida: 7,8

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.
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Arkivbild: CORNELIUS POPPE

Mindre rödspättefiske 
med nya fiskekvoter
F I S K E :  Mindre kvoter för rödspätta nästa år. Medan kvoterna för 
sill, torsk, kolja, sej och vitling ökar. Det blev resultatet av förhand-
lingarna mellan Norge och EU om fiske i Nordsjön, Skagerrak och 
Kattegatt för 2018.

Kvoterna förhandlades fram vid överläggningarna mellan repre-
sentanter för EU och Norge i Bergen. Det innebär att fiskemöjlig-
heterna kan beslutas av ministerrådet i EU i mitten på december 
så att fisket kan påbörjas från den 1 januari 2018. Då kommer 
även beslut om kvoter för fler andra arter än de som nu presen-
teras. Parterna enades också om anpassningar av kvoterna från 
landningskvoter till fångstkvoter som en följd av EU:s gradvisa 
införande av landningsskyldigheten. (TT)

det nog aldrig uppmärksammats. 
Det kändes inte som om persona-
len tog oss på allvar, de frågade mig 
om hon verkligen hade med sig alla 
dessa föremål till sjukhuset. Så ska 
det inte gå till, säger Nanette Knut-
sen. 

AVDELNINGARNA LIGGER PÅ samma 
våningsplan, men det är mer folk 
i rörelse på den avdelningen som 
Barbro Englund Johansson låg på 
först. Passet, plånboken och nyck-
larna är polisanmälda.

Från sjukhusets sida menar man 
att alla patienter får reda på att 
sjukhuset inte ansvarar för värdesa-
ker när de läggs in. Maria Taranger 
är verksamhetschef på medicin, 
geriatrik och akutmottagningen 
på Östra sjukhuset. 

– VI MEDDELAR både muntligen till 
patienterna och skriftligen i våra 
informationsbroschyrer att vi inte 
ansvarar för patienters värdesaker 
under deras vistelse hos oss. För 
patienter som är medvetslösa eller 

av andra skäl inte kan ansvara för 
sina saker har vi en rutin att två per-
soner skriver upp ägodelarna och 
förseglar dem i en påse, säger hon.
Hur många människor rör sig 
på avdelningarna? 

– Under besökstiderna så rör 
det sig många närstående till pa-
tienterna i lokalerna, och det är 
mycket folk i omlopp. Vi försöker 
begränsa antalet människor i rö-
relse till två anhöriga per patient, 
men vi har våra arbetsuppgifter 
som ska utföras och det är svårt 
för oss att kontrollera. Våra ruti-
ner när sådant här sker är att vi hör 
av oss till de olika arbetslagen som 
jobbat under dagen, och kontrol-
lerar om de sett något. Just nu vet 
jag inte mer kring det här ärendet 
än så.

 

jules attar
jules.attar@gp.se

031-62 40 90

Bilder : ADAM IHSE

”Vi meddelar både 
muntligen till pa-
tienterna och skrift-
ligen i våra informa-
tionsbroschyrer att 
vi inte ansvarar för 
patienters värdesa-
ker under deras vis-
telse hos oss.”

MARIA TARANGER,
verksamhetschef Östra sjukhuset

Misshandlade sonen med livrem
B R O T T :  Pappan misshandlade sin son med slag i ansiktet. Och med 
tillhyggen som en elsladd och ett bälte slog han honom över ryg-
gen, armarna och benen. Misshandeln har skett vid flera tillfällen 
under ett års tid. Nu döms mannen av Skaraborgs tingsrätt till 
fängelse i ett år och två månader för grov fridskränkning av sin 
son samt för misshandel av sin gravida fru. Han ska efter avtjänat 
straff också utvisas ur landet, skriver P4 Skaraborg. (TT)

Rumänien erbjuder hjälp mot stöldligor
B R O T T :  Rumänien erbjuder polishjälp till Sverige för att bekämpa 
utländska stöldligor. Justitieminister Morgan Johansson (S) hop-
pas på samma sak från Litauen – och dessutom avtal om att skicka 
dömda tjuvar till sina hemländer. Johansson träffade i går Rumä-
niens ansvarige statssekreterare i samband med EU:s pågående 
inrikes- och justitieministermöte i Bryssel.

– Mellan 40 och 50 procent av alla inbrott som begås i Sverige 
begås av ligor som kommer till Sverige med det enda syftet 
att stjäla båtmotorer, fina bilar, göra inbrott i sommarstugor och 
i villor och det är väldigt välorganiserat, säger Johansson. (TT)

M vill lösa tiggerifrågan med S
P O L I T I K :  Moderaternas partiledare Ulf Kristersson sträcker ut han-
den till statsminister Stefan Löfven (S) för att hitta en gemensam 
lösning på tiggerifrågan före valet, skriver Aftonbladet.

– Vi är beredda att hjälpa till att hitta en bra politisk kompromiss 
som gör att vi gemensamt kan förbjuda tiggeriet i Sverige, säger 
Ulf Kristersson till tidningen.

På Moderaternas partistämma röstade ombuden för ett natio-
nellt förbud mot tiggeri. Kristersson hoppas nu att regeringen vill 
inleda förhandlingar.

– Det skulle väcka respekt om politiken gemensamt kunde enas, 
säger han. (TT)

Kattparasitens väg till hjärnan hittad
F O R S K N I N G :  En parasit hos kat-
ter kan ta sig in i människors 
hjärnor och påverkar vårt 
beteende. Nu har forskare vid 
Stockholms universitet upptäckt 
hur parasiten gör för att ta över 
våra celler.

”Vi har avkodat hur parasi-
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem till rörliga 
’zombier’ som sprider parasiten i kroppen”, skriver Antonio Barra-
gan, professor vid Stockholms universitet. I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten 
Toxoplasma gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare 
och den sprids även till andra djur än katter. (TT)

Vanligt med otillåtna tillskott på nätet
H Ä L S A :  Det är vanligt att kosttillskott som säljs på nätet innehåller 
otillåtna ingredienser. Efter en undersökning som Livsmedelsver-
ket nyligen gjorde drogs 14 kosttillskott tillbaka. Granskningen var 
en del av en EU-undersökning där Livsmedelsverket letade efter 
kosttillskott som innehåller ämnen som inte är godkända inom EU.

Verket hittade flera internetföretag som sålde produkter med 
otillåtet innehåll och kontaktade kommunerna där företagen är re-
gistrerade. Det upptäcktes även ett fall där en produkt marknads-
fördes med ett hälsopåstående som inte stämde. (TT)
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Här möts mor och 
son igen – efter 34 år
ÅTERFÖRENING

De faller i varandras armar 
och vill aldrig sluta kramas. En 
mor. En son. Det har gått 34 år 
sedan krig och politik skilde 
dem åt. 
– Lilla mamma. Jag är så glad, 
säger Siamak Maraheb.

Klockan 11.50 har planet från  
Teheran landat på Landvetter.  
Siamak Maraheb är ute i god tid för 
att ta kunna emot sin mor. 

– Jag darrar, säger han. Det här är 
en mycket speciell dag. 

Han kom till Sverige som poli
tisk flykting från Iran och har levt 
nästan hela sitt vuxna liv här. Hans 
mor Zari har inte kunnat hälsa på 
sin son. Förrän nu.

Alldeles strax ska hon komma. 
Siamak Maraheb pressar samman 
sina händer och håller dem mot 
munnen. Det är en spänd väntan.

Så får han en skymt av sin mor. 
Hon har knappt hunnit genom 
dörrarna till ankomsthallen när de 
faller i varandras armar. Ser varan
dra i ögonen. Kramas igen. Igen och 
igen. Ögonen är blanka av tårar.

De går tätt tillsammans ut till  
bilen på parkeringen. Båda med ett 
stort leende på läpparna.

NÅGRA DAGAR SENARE träffar vi  
Siamak Maraheb och hans mor Zari 
hemma i familjens villa i Örgryte. 

På soffbordet i vardagsrummet är 
det uppdukat med nötter, lussekat
ter och pepparkakor. Zari Maraheb 
tar en tugga på en pepparkaka, kän

ner efter lite och nickar. Hon talar 
persiska så sonen får tolka.

– Det är hennes första peppar
kaka. Hon tycker det är gott och sä
ger att det smakar lite som choklad.

Zari Maraheb är i dag 84 år. Hon 
lever ensam i Iran sedan hennes 
man dog för sex år sedan. 

– Lilla mamma. Hon är så frisk 
och kry, säger Siamak Maraheb och 
ser kärleksfullt på sin mor.

Så berättar han hur det kommer 
sig att de levt åtskilda under en så 
lång tid.

– Jag var politisk aktiv mot den 
iranska regimen när jag var ung 
och under den hade jag inte nå
gon kontakt med min familj. Vid 
två olika perioder satt jag fängslad  
i Teheran.

Till slut såg han ingen annan 
möjlighet än att fly från sitt land 
och genom människosmugglare 
tog han sig till Sverige. 1987 fick 
han politisk asyl här. 

I IRAN PÅGICK samtidigt kriget 
mot Irak. Familjens hus i Iran blev 
helt sönderbombat. Föräldrarna 
och syskonen hade hunnit ta sig 
till ett skyddsrum och klarade sig 
oskadda. 

– Men jag kunde inte få kontakt 
med dem och trodde de var borta, 
säger Siamak Maraheb.

När han hittade telefonnumret 
till en kusin och genom honom 
lyckades nå sin familj, hade det 
hunnit gå flera år utan att han talat 
med sina föräldrar

– Mamma trodde inte det var  
jag när jag ringde henne. Hon  
hade gett upp hoppet. ”Nej, jag 

drömmer, jag tror dig inte”, sa hon.
Hon berättade att hon tänkt på 

sin son varje dag och varit utom sig 
av oro. ”I fyra år visste jag inte om 
du levde eller var död”. 

SIAMAK MARAHEBS PAPPA, som 
var äldre än hans mor, var sjuk. 
Mamman tog hand om honom 
och kunde därför inte resa iväg för 
att träffa sin son. Siamak kunde å 
sin sida inte återvända till Iran på 
grund av sin politiska historia. 

– Pappa dog för 2011 och sedan 
dess har jag tjatat på mamma att 
komma hit. 

Men det visade sig vara svårt att 
få turistvisum till Sverige och dess
utom är Zari Maraheb flygrädd.

– Hon grät och sa: ”Jag vill se dig 
men jag vågar inte”. Men jag lycka
des ändå övertala henne. 

Och nu sitter hon här – hemma 
hos sin son, svärdotter och sina 
barnbarn i Göteborg. 

– ”Jag trodde inte du bodde så här 

fint. Tack och lov. Gud har hjälpt 
dig”, sa min mamma när hon kom 
hit. Men då sa jag: Nej, det är inte 
Gud.  Det är min fru och jag som 
kämpat tillsammans.

Vägen för Siamak Maraheb har 
gått från arbetslöshet och boende 
på en flyktingförläggning i Växjö, 
via industrijobb i Helsingborg 
till eget bageri. I dag äger han och 
hans fru två snabbmatsbutiker  
i Göteborg.

– Jag vet hur det är att vara fat
tig. Den dagen man glömmer det 
förstör man sitt liv – om man vill 
vara en bra människa inför sig själv 
och andra.

Det är mycket jobb med butiker
na, säger han. Men under de dagar 
hans mor är besök försöker han var 
ledig som mycket han kan. 

– Jag hoppas att hon ska kunna 
komma hit igen. Men det vet jag ju 
inte, säger han och stryker sin mor 
lätt på kinden

– Jag minns hur hon tog hand 
om mig när jag var barn. Då var 
hon lång och kraftig och inte så 
här liten. 

NÅGRA ”MÅSTEN” FINNS inplanera
de under mammans besök. Dit hör 
att gå till Liseberg och äta svenskt 
julbord. Och ett besök i stallet där 
Siamak Maraheb rider varje vecka.

– När jag stod på Landvetter och 
väntade kände jag mig som ett 
dagisbarn som längtar efter sin 
mamma. Jag trodde aldrig att den 
här dagen skulle komma. Jag är så 
glad, säger Siamak Maraheb.

EVALIS BJÖRK
031-62 43 93 evalis.bjork@gp.se

Bild: JONAS LINDSTEDT

NERVÖS VÄNTAN. Till höger: Minuterna segar sig fram. Strax, alldeles strax ska Siamak Maraheb få träffa sin mamma igen efter 34 år. Till vänster: Återse-
endet. Zari Maraheb hinner knappt komma ut i ankomsthallen innan hennes son är i hennes armar. Det är som om de inte kan släppa varandra. Tätt, tätt 
tillsammans går de till bilen på parkeringen.

SOM UNG. Siamak Maraheb är upp-
vuxen i arbetarfamilj i nordöstra 
Iran. I unga år blev han politisk aktiv 
och fängslades av regimen för sina 
åsikter. När han var 25 flydde han 
från Iran.

Ygeman 
vill gå till 
botten 
med Ahlin
POLITIK

Socialdemokraternas grupp-
ledare i riksdagen Anders 
Ygeman vill gå till botten med 
anklagelserna mot talman  
Urban Ahlin (S). Partiet tar in 
en oberoende konsult som alla 
kan vända sig till om de har 
information om den kritik som 
riktats mot talmannen.

– Det är allvarliga anklagelser 
som vi måste gå till botten med. 
Och då menar jag att det bör göras 
en oberoende och grundlig utred
ning som kan ge svar på de frågor 
som väckts, säger Ygeman.

HAN SKA NU ta kontakt med de öv
riga gruppledarna i riksdagen om 
detta. Det handlar dock inte om an
klagelserna från 2008 om sexuella 
trakasserier.

– Det handlar om uppgifter om 
talmannen i hans kapacitet som 
talman. Han är ju vald enhälligt 
av alla partier i riksdagen och då är 
det också rimligt att vi diskuterar 
med de andra partierna om hur en 
sådan undersökning kan göras. Det 
är viktigt att den görs på ett sådant 
sätt att alla partier ställer upp på 
den, säger han.

Urban Ahlin har själv pratat om 
behovet av en utredning.

– Jag bejakar att han ser behovet 
av en sådan här utredning, sen tror 
jag att det är bäst om vi kan komma 
överens om formerna för den med 
alla partier. Jag tror inte att man ska 
låsa sig för en speciell form, och det 
tror jag att han kommer att vara  
lyhörd för, säger Anders Ygeman.

OM DET FAKTUM att uppgifterna 
kommer från anonyma källor  
säger han:

– Det är naturligtvis svårt att för
svara sig mot anonyma anklagelser. 
Det är också ett skäl till att vi måste 
ha en rutin för att utreda sådana här 
saker så att vi inte får någon form av 
lynchmobb där sådana här allvarliga 
frågor riskerar att användas till helt 
andra saker, säger Ygeman.

Ygeman ser inga problem med att 
Urban Ahlin kvarstår som talman 
under tiden utredningen görs.

– Nej, utan det är fullt naturligt att 
man först gör utredningen och sen 
bestämmer konsekvenserna. Annars 
riskerar vi att få en väldigt konstig 
ordning. Konstitutionen ger ju av 
just det skälet ett väldigt starkt skydd 
av talmannen, säger Anders Ygeman.

TT

URBAN AHLIN.

”Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga ’zombier’ som sprider parasiten i kroppen”,
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet. I Sverige bär var femte person på
infektionen toxoplasmos som orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii. Att smittan påverkar oss är känt
sedan tidigare och den sprids även till andra djur än
katter. (TT)
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VETENSKAP

■ En parasit hos katter 
kan ta sig in i männis-
kors hjärnor och påver-
kar vårt beteende. Nu 
har forskare vid Stock-
holms universitet upp-
täckt hur parasiten gör 
för att ta över våra cel-
ler.

”Vi har avkodat hur parasi
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio Bar
ragan, professor vid Stock
holms universitet och en av 
författarna till den nya stu
dien, i ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av  
parasiten Toxoplasma gon
dii. Att smittan påverkar 
oss är känt sedan tidiga
re och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasiten  
vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom, är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. And

FAKTA: 

Toxoplasma
■ Toxoplasma gondii är en en-
cellig organism inom gruppen 
protozoer som innefattar flera 
kända sjukdomsframkallande 
parasiter, exempelvis malaria-
parasiten.
■ Liksom andra protozoer har 
Toxoplasma en komplicerad 
livscykel med många olika 
stadier. Den sexuella fasen 
äger rum inne i tarmarna hos 
kattdjur, men den infekterar 
också många andra djur, in-
klusive människor. I Sverige är 
cirka 20 procent av den vuxna 
befolkningen infekterad. Hos de 
flesta märks inga symptom men 
ibland uppstår allvarliga skador 
på foster.
■ Infektionen, som kallas tox-
oplasmos, är en viktig orsak till 
missfall hos får och getter i de-
lar av världen. I Skandinavien 
är den en vanlig dödsorsak hos 
harar.
Källor: NE, Current Biology

Kattparasiten kan ta sig in i 
människors hjärnor – nu har 
forskarna upptäckt hur det 
går till. 

Forskare vet hur 
kattparasiten tar 
sig in i vår hjärna
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ra studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtriktat, 
aggressivt eller risktagan
de en person beter sig. För 
personer med nedsatt im
munförsvar och för ofödda 
foster kan parasiten vara 
livshotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. 

Parasiten, som kommer 
ner i magen genom rått 
kött eller via kontakt med 
kattav föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i celler
na som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning TT.

ELLA SUNDSTRÖM

NATUR

Råttinvasion  
i Göteborg
■ Det som är nedskräpning 
för oss människor är rena 
rama festbuffén för råttor
na. I Göteborg har larm
rapporterna om de oön
skade gnagarna ökat med 
390 procent på fem år, rap
porterar GöteborgsPosten.

– Antalet ökar hela ti
den. Allt fler ser råttor ovan 
mark, säger Håkan Ryst
rand på Anticimex.

Företaget fick de elva 
första månaderna 2012 in 
omkring 3 700 larm om råt
tor i Göteborgstrakten. I år 
är motsvarande siffra hela 
14 700. TT

HD fyller 150 år! Det vill vi uppmärksamma 
genom att hylla vår region. Varför älskar just 
du Nordvästskåne? Berätta för oss! Det kan 
vara en plats, en person, en känsla, en maträtt, 
en upplevelse - ja, precis vad som! 

Ett urval av alla kärleksförklaringar som 
kommer in publicerar vi i tidningen och 
på hd.se i december.

GÖR SÅ HÄR: 
- Tagga din bild på Instagram med #HD150år (observera att 
du måste ha ett öppet konto för att vi ska kunna se din bild) 

- Skicka ett mail med några rader och en bild (om du vill) till: 
hd150ar@hdsydsvenskan.se

150 skäl att älska 
Nordvästskåne
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■ En parasit hos  katter 
kan ta sig in i männi
skors hjärnor och påver
kar vårt beteende. Nu 
har forskare vid Stock
holms universitet upp
täckt hur parasiten gör 
för att ta över våra cel
ler.

”Vi har avkodat hur parasi
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio Bar
ragan, professor vid Stock
holms universitet och en 
av författarna till den nya 
studien, i ett pressmedde
lande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av  
parasiten Toxoplasma gon
dii. Att smittan påverkar 
oss är känt sedan tidiga
re och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasiten  
vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom, är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. And

FAKTA: 

Toxoplasma
■ Toxoplasma gondii är en en-
cellig organism inom gruppen 
protozoer som innefattar flera 
kända sjukdomsframkallande 
parasiter, exempelvis malaria-
parasiten.
■ Liksom andra protozoer har 
Toxoplasma en komplicerad 
livscykel med många olika 
stadier. Den sexuella fasen 
äger rum inne i tarmarna hos 
kattdjur, men den infekterar 
också många andra djur, in-
klusive människor. I Sverige är 
cirka 20 procent av den vuxna 
befolkningen infekterad. Hos de 
flesta märks inga symptom men 
ibland uppstår allvarliga skador 
på foster.
■ Infektionen, som kallas tox-
oplasmos, är en viktig orsak till 
missfall hos får och getter i de-
lar av världen. I Skandinavien 
är den en vanlig dödsorsak hos 
harar.
Källor: NE, Current Biology

Kattparasiten kan ta sig in  
i människors hjärnor – nu har 
forskarna upptäckt hur det 
går till. 

Forskare vet hur 
kattparasiten tar 
sig in i vår hjärna
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ra studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtriktat, 
aggressivt eller risktagan
de en person beter sig. För 
personer med nedsatt im
munförsvar och för ofödda 
foster kan parasiten vara 
livshotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”.

Parasiten, som kommer 
ner i magen genom rått 
kött eller via kontakt med 
kattav föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i celler
na som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning. TT
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De som tänker rösta på SD 
är fler än partiets sympatisörer
■ Det är betydligt fler som 
uppger att de tänker rösta 
på SD än som faktiskt sym
patiserar med partiet.

Enligt SCB:s senaste 
mätning uppgav 14,8 pro
cent att de skulle rösta på 
partiet. I SCB:s mätning av 
parti sympatier, som inte 
anger vad man ska rösta på, 
uppger 11,9 procent att de 
sympatiserar med partiet.

För de flesta andra parti
er är gruppen som sympa
tiserar med ett parti större 
än de som anger att de ska 
rösta på partiet. Skillnaden 
anger vilken röstpotential 
ett parti har.

Undantaget är KD, där 

bara 2,6 procent uppger att 
de sympatiserar med parti
et. I mätningen häromda
gen uppgav 3,1 procent att 
de ska rösta på KD.

Även för Centern är grup
pen sympatisörer något 
mindre, 9,2 procent, än 
gruppen som vill rösta på 
partiet, 9,5 procent.

Skillnaden mellan kvin
nor och mäns sympatier är 
också störst för SD. 7,7 pro
cent av kvinnorna sympa
tiserar med partiet, medan 
siffran för män är 16,1 pro
cent. Andelen LOmedlem
mar som sympatiserar med 
SD minskar. I maj var det 

21,3 procent, en siffra som 
sjunkit till 20,0 procent 
i november.

Sympatierna för Social
demokraterna bland LO
medlemmar ökar, från 
44,7 i majundersökningen 
till 46,4 i november. Stö
det för partiet ökar även 
bland TCO och Sacomed
lemmar. S är störta parti i 
samtliga tre organisationer.

Vad gäller ålder sympatise
rar äldre i större utsträck
ning med Socialdemokra
terna än yngre, medan stö
det för M är störst i åldrar
na 1849 år och lägst bland 
dem över 65 år. TT
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VETENSKAP

■ En parasit hos katter 
kan ta sig in i männis-
kors hjärnor och påver-
kar vårt beteende. Nu 
har forskare vid Stock-
holms universitet upp-
täckt hur parasiten gör 
för att ta över våra cel-
ler.

”Vi har avkodat hur parasi
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio Bar
ragan, professor vid Stock
holms universitet och en av 
författarna till den nya stu
dien, i ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av  
parasiten Toxoplasma gon
dii. Att smittan påverkar 
oss är känt sedan tidiga
re och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasiten  
vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom, är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. And

FAKTA: 

Toxoplasma
■ Toxoplasma gondii är en en-
cellig organism inom gruppen 
protozoer som innefattar flera 
kända sjukdomsframkallande 
parasiter, exempelvis malaria-
parasiten.
■ Liksom andra protozoer har 
Toxoplasma en komplicerad 
livscykel med många olika 
stadier. Den sexuella fasen 
äger rum inne i tarmarna hos 
kattdjur, men den infekterar 
också många andra djur, in-
klusive människor. I Sverige är 
cirka 20 procent av den vuxna 
befolkningen infekterad. Hos de 
flesta märks inga symptom men 
ibland uppstår allvarliga skador 
på foster.
■ Infektionen, som kallas tox-
oplasmos, är en viktig orsak till 
missfall hos får och getter i de-
lar av världen. I Skandinavien 
är den en vanlig dödsorsak hos 
harar.
Källor: NE, Current Biology

Kattparasiten kan ta sig in i 
människors hjärnor – nu har 
forskarna upptäckt hur det 
går till. 
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ra studier har pekat på att 
det påverkar hur utåtriktat, 
aggressivt eller risktagan
de en person beter sig. För 
personer med nedsatt im
munförsvar och för ofödda 
foster kan parasiten vara 
livshotande.

Forskarna kan nu visa att 
parasiten tar kontroll över 
immunceller som blir till 
”trojanska hästar”. 

Parasiten, som kommer 
ner i magen genom rått 
kött eller via kontakt med 
kattav föring, tar sig igenom 
tarmväggen och in i celler
na som egentligen ska döda 
den. Parasiten kan sedan 
röra sig fritt och sprida in
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna an
vända den nya upptäckten 
till att utveckla riktade be
handlingar mot parasiten. 
Vanlig blodtrycksmedicin 
har även visat sig hämma 
parasitens spridning TT.
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Råttinvasion  
i Göteborg
■ Det som är nedskräpning 
för oss människor är rena 
rama festbuffén för råttor
na. I Göteborg har larm
rapporterna om de oön
skade gnagarna ökat med 
390 procent på fem år, rap
porterar GöteborgsPosten.

– Antalet ökar hela ti
den. Allt fler ser råttor ovan 
mark, säger Håkan Ryst
rand på Anticimex.

Företaget fick de elva 
första månaderna 2012 in 
omkring 3 700 larm om råt
tor i Göteborgstrakten. I år 
är motsvarande siffra hela 
14 700. TT

HD fyller 150 år! Det vill vi uppmärksamma 
genom att hylla vår region. Varför älskar just 
du Nordvästskåne? Berätta för oss! Det kan 
vara en plats, en person, en känsla, en maträtt, 
en upplevelse - ja, precis vad som! 
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kors hjärnor och påver-
kar vårt beteende. Nu 
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täckt hur parasiten gör 
för att ta över våra cel-
ler.

”Vi har avkodat hur parasi
ten bär sig åt för att ta över 
kontrollen av immunceller, 
det vill säga omvandla dem 
till rörliga ’zombier’ som 
sprider parasiten i krop
pen”, skriver Antonio Bar
ragan, professor vid Stock
holms universitet och en av 
författarna till den nya stu
dien, i ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte 
person på infektionen toxo
plasmos som orsakas av  
parasiten Toxoplasma gon
dii. Att smittan påverkar 
oss är känt sedan tidiga
re och den sprids även till 
andra djur än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempel
vis påverka råttor. De smit
tade råttorna dras till katt
doft, blir orädda och det 
gör att de kan bli uppätna. 
På så vis sprids parasiten  
vidare.

Studier hos människor 
har visat att psykiska sjuk
domar, som depression och 
ångestsyndrom, är vanliga
re hos personer som smit
tats av toxoplasma. And

FAKTA: 

Toxoplasma
■ Toxoplasma gondii är en en-
cellig organism inom gruppen 
protozoer som innefattar flera 
kända sjukdomsframkallande 
parasiter, exempelvis malaria-
parasiten.
■ Liksom andra protozoer har 
Toxoplasma en komplicerad 
livscykel med många olika 
stadier. Den sexuella fasen 
äger rum inne i tarmarna hos 
kattdjur, men den infekterar 
också många andra djur, in-
klusive människor. I Sverige är 
cirka 20 procent av den vuxna 
befolkningen infekterad. Hos de 
flesta märks inga symptom men 
ibland uppstår allvarliga skador 
på foster.
■ Infektionen, som kallas tox-
oplasmos, är en viktig orsak till 
missfall hos får och getter i de-
lar av världen. I Skandinavien 
är den en vanlig dödsorsak hos 
harar.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Västerbottens-Kuriren. 2017-12-09. Sida: 22

Ella Sundström

Stockholm. En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.
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STOCKHOLM. En parasit hos katter 
kan ta sig in i människors hjärnor 
och påverkar vårt beteende. Nu 
har forskare vid Stockholms uni-
versitet upptäckt hur parasiten 
gör för att ta över våra celler.

”Vi har avkodat hur parasiten 
bär sig åt för att ta över kon-
trollen av immunceller, det vill 
säga omvandla dem till rörliga 
’zombier’ som sprider parasiten 
i kroppen”, skriver Antonio Bar-
ragán, professor vid Stockholms 
universitet och en av författarna 
till den nya studien, i ett press-
meddelande.

I Sverige bär var femte person på 
infektionen toxoplasmos som 
orsakas av parasiten Toxoplas-
ma gondii. Att smittan påverkar 
oss är känt sedan tidigare och 
den sprids även till andra djur 
än katter.

Parasiten har katten som 
värddjur och kan exempelvis på-
verka råttor. De smittade råttor-
na dras till kattdoft, blir orädda 
och det gör att de kan bli upp-
ätna. På så vis sprids parasiten 
vidare.

Studier hos människor har vi-
sat att psykiska sjukdomar, som 
depression och ångestsyndrom 
är vanligare hos personer som 
smittats av toxoplasma. Andra 
studier har pekat på att det på-
verkar hur utåtriktat, aggres-
sivt eller risktagande en person 
beter sig. För personer med ned-
satt immunförsvar och för oföd-
da foster kan parasiten vara 
livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasi-
ten tar kontroll över immuncel-
ler som blir till �trojanska häs-
tar”. Parasiten, som kommer 
ner i magen genom rått kött el-
ler via kontakt med kattavfö-
ring, tar sig igenom tarmväggen 
och in i cellerna som egentligen 
ska döda den. Parasiten kan se-
dan röra sig fritt och sprida in-
fektionen i kroppen.

Nu kan forskarna använ-
da den nya upptäckten till att 
utveckla riktade behandling-
ar mot parasiten. Vanlig blod-
trycksmedicin har även visat 
sig hämma parasitens sprid-
ning. (TT)

ELLA SUNDSTRÖM

Kattparasitens väg 
till hjärnan hittad

Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor – nu har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.  FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

På senare år har forskare upp-
täckt en rad parasiter med för-
mågan att ta kontroll över sina 
värddjur. Ett par exempel:

En tropisk parasitsvamp infekterar 
myror med sina sporer. Inne i krop-
pen programmerar den myran till 
att klättra upp i ett träd och kläm-
ma fast sig med käkarna. Sedan 
dör myran, varpå svampen tränger 
ut ur myrkroppen och börjar regna 
nya sporer över myror på marken.

Parasitstekeln Dinocampus cocci-
nellae lägger sina ägg på nyckelpi-
gor. Stekellarven tuggar sedan i sig 
delar av nyckelpigans inre varpå 
den spinner in sig i en kokong un-
der nyckelpigans ben. Den stack-
ars nyckelpigan, som märkligt nog 
fortfarande är vid liv, har nu pro-
grammerats av stekeln att vakta 
kokongen ända tills den nya ste-
keln är färdigbildad.

Källa: Science.

■■ Hjärntvättande parasiter
Toxoplasma gondii är en encellig 
organism inom gruppen proto-
zoer som innefattar flera kända 
sjukdomsframkallande parasi-
ter, exempelvis malariaparasiten.

Liksom andra protozoer har Tox-
oplasma en komplicerad livscy-
kel med många olika stadier. Den 
sexuella fasen äger rum inne i 
tarmarna hos kattdjur, men den 
infekterar också många andra djur, 
inklusive människor. I Sverige är 

cirka 20 procent av den vuxna be-
folkningen infekterad. Hos de fles-
ta märks inga symptom men ibland 
uppstår allvarliga skador på foster.

Infektionen, som kallas toxoplas-
mos, är en viktig orsak till missfall 
hos får och getter i delar av värl-
den. I Skandinavien är den en 
vanlig dödsorsak hos harar.

Källor: NE, Current Biology.

■■ Toxoplasma

Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över kontrollen av immun-
celler, det vill säga omvandla dem till rörliga ’zombier’ som sprider parasi-
ten i kroppen. Antonio Barragán, professor vid Stockholms universitet och en av författarna till den nya studien

ARGENTINA. USA oroar EU:s han-
delsbas Cecilia Malmström inför 
nästa veckas stora handelsmöte i 
Argentina. Samtidigt hoppas hon 
på snara genombrott för en rad 
stora EU-avtal, bland annat med 
länderna i Mercosur.

– Det vore fantastiskt bra. Det 
är en marknad på 230 miljoner 
människor som är oerhört att-
raktiv, inte minst för Sverige, 
säger Malmström i en TT-inter-
vju inför nästa veckas WTO-mö-

te i Buenos Aires, där EU även 
kommer att diskutera sin han-
del med Mercosur-länderna – 
Argentina, Brasilien, Paraguay 
och Uruguay.

– Vi är väldigt nära att avsluta 
de här förhandlingarna. Ett avtal 
som bara tar bort tullar är värt 
åtta gånger mer än det kanaden-
siska avtalet (Ceta). Det skulle 
vara oerhört bra för svenska ke-
mikalier, bilar, bildelar, svenskt 
livsmedel, trä och andra produk-
ter, rabblar Malmström.

Att miljöorganisationen 
Greenpeace i torsdags anklaga-
de kommissionen för bristande 
öppenhet i Mercosur-samtalen 
tar hon inte särskilt hårt på.

– Vi publicerar väldigt myck-
et kring detta. Greenpeace oro 
bygger ju på deras motstånd ge-
nerellt mot handel, säger Malm-
ström.

Avtalet med Mercosur är ett av 
flera tunga avtal som handels-
kommissionären hoppas avslu-

ta inom kort. Med Japan blev 
allt klart på fredagen och även 
med Mexiko finns hopp om ett 
snabbt slut.

Mindre ljust ser det ut vad gäller 
själva WTO-mötet där EU har 
tryckt på för att underlätta e-
handel och få bort vad man an-
ser vara vissa skadliga subven-
tioner inom jordbruk och fiske.

Om det verkligen blir några 
beslut är dock osäkert – inte 
minst på grund av stor oklarhet 

kring USA, vars nya administra-
tion uttalat stor skepsis till hela 
WTO-arbetet.

– Ska vi fatta bindande be-
slut så måste alla 164 länder 
vara överens och vi vet inte rik-
tigt hur USA kommer att ställa 
sig. De har inte engagerat sig 
så mycket i förberedelserna. 
(TT)
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”Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga ’zombier’ som sprider parasiten i kroppen”,
skriver Antonio Barragán, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till trojanska hästar”. Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning. (TT)
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Så överlistar kattparasiten
immuncellerna
 Sveriges Radio Vetenskapsradion. 2017-12-08 09:39. Uppdaterad

11:40

vet@sverigesradio.se

Kattparasiten Toxoplasma gondii kan ta sig in i
människans hjärna, och nu visar forskare från
Stockholms universitet själva mekanismen.

Kattparasiten toxoplasma kan ta sig in i människans
hjärna, och nu visar forskare från Stockholms
universitet hur det går till när parasiten tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen.

 Toxoplasmaparasiten omvandlar immuncellerna till
rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen.

 Det har visat sig att det är kalciummolekyler som är
brevbärare i kommunikationen. Forskarna har hittat en
ny kalciumreceptor på immunceller som fungerar som
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brevlåda för att ta emot parasitens order till cellen att
röra på sig, enligt ett pressmeddelande från
Stockholms universitet.

 - Vi har hitta mekanismen om hur det går till, säger
professor Antonio Barragan.

 Källa: https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1006739

 vet@sverigesradio.se

 Parasiten sprids från katt till männsika. Foto:
Wikimedia commons/Clovecin.

© Sveriges Radio Vetenskapsradion

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/zZiKl7NE

Forskare: Så tar
kattparasiten över
människokroppen
 Sveriges Radio. 2017-12-08 17:30. Uppdaterad 19:42

Isabella Ahmadi isabella.ahmadi@sverigesradio.se

Ett forskarlag vid Stockholms universitet har upptäckt
hur parasiten Toxoplasma får fäste i
människokroppen och sprider sig. Nu hoppas man på
att kunna ta fram ett botemedel mot parasiten.

Parasiten Toxoplasma gondii kan leda till infektionen
toxoplasmos hos människor. Den kan vara livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar och gravida
brukar rådas att undvika parasiten eftersom den kan
vara skadlig för fostret.

 Till exempel har nog många hört att gravida ska
undvika rått kött och att städa kattlådan - två ställen
där parasiten kan förekomma.

 - Vi har studerat hur parasiten sprider sig i kroppen
och vad vi har upptäckt är att parasiten går in i
immunceller. Nu har vi börjat förstå hur parasiten
kommunicerar med immunceller så att parasiten kan
få dessa celler att röra på sig i kroppen, säger Antonio
Barragan som är professor vid Institutionen för
molekylär biovetenskap på Stockholms universitet.

 Han ingår i det forskarlag vid Stockholms universitet
som har kommit på hur det går till när parasiten får
fäste i kroppen. Först hamnar parasiten i magen,
därefter går den in i immuncellerna som egentligen ska
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döda den och tar över. Parasiten kan efter det röra sig i
kroppen och sprida infektionen till olika organ, till
exempel hjärnan.

 - Det här sker på ett mycket smart sätt. Parasiten
använder sig av signalmolekyler. Man kan säga att den
skickar brev till cellen och immuncellen har en brevlåda
så att den kan svara och ta emot budskapet. På det
här fiffiga sättet så kan parasiten beordra cellen att
börja sprida sig i kroppen, förklarar professor Antonio
Barragan som är en av författarna till studien.

 En femtedel av den svenska befolkningen beräknas
vara bärare av infektionen toxoplasmos. De allra flesta
märker aldrig av att de smittats. Det finns studier som
pekar på att psykiska sjukdomar som schizofreni och
depression har ett samband med toxoplasma, men
orsakssambandet är inte vetenskapligt fastställt, enligt
Antonio Barragan.

 Förhoppningen är att den nya kunskapen ska kunna
leda till att man i framtiden kan ta fram bättre
behandling och botemedel mot parasiten.

 - Nu förstår vi hur parasiten kommunicerar med
immuncellen och det kan utgöra en angreppspunkt för
att hämma kommunikationen och därmed hämma
spridningen av parasiten, säger Antonio Barragan.

 Vanlig blodtrycksmedicin kan hämma spridningen av
parasiten, men forskarna hävdar inte att detta kan bota
toxoplasmos.

 I dagsläget kan man behandla akut toxoplasmos med
antibiotika, men det finns ingen metod eller medicin för
att behandla den kroniska infektionen som
toxoplasma-bärare har.

 - Många forskare tycker att det skulle vara värdefullt
att få bort parasiterna, särskilt hos riskgrupper, men
även friska individer kan drabbas, till exempel av
ögoninflammation och det vore värdefullt att kunna
behandla, säger professor Antonio Barragan.

 Isabella Ahmadi isabella.ahmadi@sverigesradio.se

 Mer om Medicin & hälsa

 Ta betalt när barn söker vård på akuten?

 Ta betalt när barn söker vård på akuten? torsdag 7
december kl 08.09

 Svårt att få hjälp trots att depression är vanligt efter
hjärtinfarkt

 Svårt att få hjälp trots att depression är vanligt efter
hjärtinfarkt tisdag 5 december kl 06.00

 Ny studie om nätkasinon och spelmissbruket

 Ny studie om nätkasinon och spelmissbruket måndag
4 december kl 06.00

 Politisk oro kan påverka abortfrågan

 Politisk oro kan påverka abortfrågan måndag 4
december kl 06.00

 Professor Antonio Barragan har upptäckt hur
parasiten Toxoplasma får fäste hos människor. Foto:
Isabella Ahmadi/TT

 Antonio Barragan är professor vid Institutionen för
molekylär biovetenskap på Stockholms universitet och
en av forskarna bakom studien. Foto: Isabella Ahmadi

 I laboratoriet på Institutionen för molekylär
biovetenskap på SU studeras Toxoplasma. Foto:
Isabella Ahmadi
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Ny kunnskap om
katteparasitten som kan
gjøre mennesker gale
 ABC Nyheter. 2017-12-08 16:08

Sverre Bjørstad Graff

Svenske forskere kan ha løst gåten om hvordan en
smittsom katteparasitt kan ta seg inn i menneskers
hjerne og forårsake personlighetsforandring og
psykiske lidelser.

At det kan finnes en sammenheng mellom
katteparasitten Toxoplasma gondii og utviklingen av
forskjellige psykiske lidelser hos mennesker, har lenge
vært kjent.

 Nå har forskere ved Stockholms universitet funnet ut
hva parasitter gjør for å overta våre celler, skriver
Stockholms universitet i en pressemelding publisert
torsdag.

 - Vi har klart å avkode hvordan parasitten ter seg for å
ta kontroll over immunceller, altså omvandler dem til
bevegelige «zombier» som sprer parasitten i kroppen,
sier Antonio Barragan, professor ved Stockholms
universitet og en av forfatterne bak den nye studien.

 Vanligvis ufarlig, men...

 Den encellede parasitten har sitt voksne stadium i
tarmen hos kattedyr. Smittede katter blir ikke spesielt
syke og utvikler raskt immunitet, men som smittet
skiller kattene ut små egg i avføringen som kan smitte
mennesker.

 Toxoplasma regnes som en av de vanligste
parasittsykdommer, og forskere tror at tre milliarder
mennesker er smittet av parasitten på verdensbasis.

 Selv om parasitten i de fleste tilfeller er ufarlig, kan den
sette fast seg i menneskehjernen og føre til schizofreni,
manisk depressiv sinnslidelse, avhengighet og
tvangstanker, ifølge en nederlandsk forskningsrapport,
omtalt av NRK i 2015.

 En undersøkelse publisert i Harward Science Review
fra 2007 viser at du i tillegg er 2,7 ganger mer
disponert for å havne i en bilulykke om du er smittet av
parasitten.

 Ifølge Mattilsynet har mellom 10 og 20 prosent av
Norges befolkning vært i kontakt med parasitten, og
har utviklet immunitet mot den.

 Tar kontroll over celler

 Det forskerne ved Stockholms universitet nå har
kunnet påvise er hva som skjer når parasittene tar
kontroll og får immunceller til å røre på seg i kroppen.

 Når et menneske blir infisert med toxoplasma, for
eksempel via infisert kjøtt som ikke er varmebehandlet
eller kontakt med katteavføring, havner parasitten i
magen.

 Deretter beveger parasitten seg gjennom
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tarmveggene og inn i cellene som egentlig skal ta livet
av den. Immuncellene blir «trojanske hester». Gjennom
signalstoffet GABA (gamma-amino butyric acid) kan
de bevege seg for å spre infeksjonen i kroppen, heter
det i pressemeldingen.

 - Det finurlige er at signalet kan hemmes med vanlig
blodtrykksmedisin, forteller Barragan i
pressemeldingen.

 Oppdagelsen er nyttig for å tilegne seg mer kunnskap
om hvordan parasitten spres og hvordan sykdom
oppstår. På lenge sikt kan den også bidra til å finne
best mulig behandling mot parasitten.

© ABC Nyheter
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 TT Nyhetsbyrån. 2017-12-08

Ella Sundström

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till ”trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

Fakta: Toxoplasma

Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.Liksom andra protozoer har
Toxoplasma en komplicerad livscykel med många
olika stadier. Den sexuella fasen äger rum inne i
tarmarna hos kattdjur, men den infekterar också
många andra djur, inklusive människor. I Sverige är
cirka 20 procent av den vuxna befolkningen infekterad.
Hos de flesta märks inga symptom men ibland uppstår
allvarliga skador på foster.Infektionen, som kallas
toxoplasmos, är en viktig orsak till missfall hos får och
getter i delar av världen. I Skandinavien är den en
vanlig dödsorsak hos harar.Källor: NE, Current Biology
(TT)
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Fakta: Hjärntvättande parasiter

På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:En tropisk parasitsvamp infekterar myror med
sina sporer. Inne i kroppen programmerar den myran
till att klättra upp i ett träd och klämma fast sig med
käkarna. Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut
ur myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror
på marken.Parasitstekeln Dinocampus coccinellae
lägger sina ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar
sedan i sig delar av nyckelpigans inre varpå den
spinner in sig i en kokong under nyckelpigans ben. Den
stackars nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är
vid liv, har nu programmerats av stekeln att vakta
kokongen ända tills den nya stekeln är
färdigbildad.Källa: Science. (TT)

© TT Nyhetsbyrån
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 TT Nyhetsbyrån. 2017-12-08

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen

toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Påverkar humöret

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Tar kontroll över celler

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till ”trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

Fakta: Toxoplasma

Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.Liksom andra protozoer har
Toxoplasma en komplicerad livscykel med många
olika stadier. Den sexuella fasen äger rum inne i
tarmarna hos kattdjur, men den infekterar också
många andra djur, inklusive människor. I Sverige är
cirka 20 procent av den vuxna befolkningen infekterad.
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Hos de flesta märks inga symptom men ibland uppstår
allvarliga skador på foster.Infektionen, som kallas
toxoplasmos, är en viktig orsak till missfall hos får och
getter i delar av världen. I Skandinavien är den en
vanlig dödsorsak hos harar.Källor: NE, Current Biology

Fakta: Hjärntvättande parasiter

På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:En tropisk parasitsvamp infekterar myror med
sina sporer. Inne i kroppen programmerar den myran
till att klättra upp i ett träd och klämma fast sig med
käkarna. Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut
ur myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror
på marken.Parasitstekeln Dinocampus coccinellae
lägger sina ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar
sedan i sig delar av nyckelpigans inre varpå den
spinner in sig i en kokong under nyckelpigans ben. Den
stackars nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är
vid liv, har nu programmerats av stekeln att vakta
kokongen ända tills den nya stekeln är
färdigbildad.Källa: Science.
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How toxoplasmosis
exploits immune cells to
reach the brain
 PhysOrg.com. 2017-12-08 13:43

Image illustrates Toxoplasma gondii tachyzoites
invading across the cell membrane of a host cell.

Upon invasion, a signaling cascade is activated via
chloride channels, GABA channels and calcium
signaling that mediates the migratory activation of the
infected immune cell. Credit: S. Kanatani The infection
toxoplasmosis is caused by the parasite Toxoplasma
gondii and is widespread. It's estimated that 30 to 50
percent of the global human population are carriers.
Cats are the parasites' main host, but the infection is
also spread among other animals, including humans. A
series of studies has previously shown that the
parasite affects the brains of infected rats so that they
lose fear of cats and even become attracted to cats'
scent, making them an easy prey. The parasite spreads
by ensuring that the rat is eaten by a cat.
Toxoplasmosis is life-threatening to people with
impaired immune systems and to unborn foetuses, but
causes only mild symptoms in healthy individuals.
However, there are studies showing that mental
illnesses such as schizophrenia, depression and
anxiety disorder are more common in people who are
carriers of Toxoplasma gondii. There are also studies
indicating that the parasite may affect aggressive or
risky behaviour. Researchers at Stockholm University
have now been able to show how the parasite takes
control and forces immune cells around the body to
spread it, eventually reaching the brain. When we
become infected with toxoplasma—for example, by
eating insufficiently cooked meat or by contact with
cat faeces—the parasite ends up in the stomach. It
then passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become Trojan horses. By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. New research show that Toxoplasma gondii
infects the human body by controlling our immune
cells. They do so in a very smart way, says professor
Antonio Barragan, Stockholm University. Credit:
Stockholm University "Is it a coincidence or evolution?
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It resembles how nerve cells speak to each other in our
brains," said Antonio Barragan, professor at Stockholm
University and one of the authors of the new study.
The new research has shown that the small calcium
molecule is the messenger in the communication. The
researchers have found a new calcium receptor on
immune cells, acting as a mailbox to receive the
parasite's orders for the cell to move. "The neat thing is
that the signal can be inhibited by regular blood
pressure medicine. When mice received the medicine,
the spread of the parasite was inhibited. We do not
want to say that blood pressure medicine can cure
toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,"
said Antonio Barragan. Image illustrate dendritic cell
(green) infected by Toxoplasma gondii (red). Cell nuclei
are stained in blue. Credit: Barragan lab Explore further:
New research investigates how the common 'cat
parasite' gets into the brain More information: Sachie
Kanatani et al. Voltage-dependent calcium channel
signaling mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii, PLOS Pathogens (2017). DOI:
10.1371/journal.ppat.1006739 Journal reference: PLoS
Pathogens Provided by: Stockholm University

© PhysOrg.com
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Nu vet forskarna hur
kattparasiten tar sig till
hjärnan
 Österbottens Tidning. 2017-12-08 13:02

- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, säger professor Antonio
Barragan. Att en parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärna är känt sedan tidigare.

© Österbottens Tidning
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Toxoplasma - ny studie
visar hur kattparasiten över
din hjärna
 MåBra. 2017-12-08 10:24

Mikaela Alex

Nu vet forskarna hur parasiten toxoplasma tar sig
fram i människokroppen. Toxoplasma är parasiten
som kan göra dig deprimerad och orsaka bilolyckor.
Ny svensk forskning visar nu hur den manipulerar våra
celler för att lyda den.

Men en positiv nyhet är att vanlig blodtrycksmedicin
kan vara lösningen!
d45e9cd16737011a6607b4985e7eee33cf729f70949a
5352928a0927aba8c752 Hälsa

 Toxoplasma gondii är en av världens vanligaste
parasiter och finns ofta i rått kött och kattbajs. Man
tror att var femte svensk bär på parasiten. Oftast
märker vi inte ens att vi har blivit smittade.

 Forskning har visat att parasiten kan påverka oss
människor på märkliga sätt - bland annat att parasiten
kan orsaka både depressioner och
personlighetsförändringar. Det finns även studier som
visar att det kan påverka på hur utåtriktat, aggressivt
eller risktagande en person beter sig.

 Gilla MåBra på Facebook

 - Parasiten kan vandra från tarmen och upp i hjärnan.
Där kan den trigga mekanismer som påverkar
beteendet, har Antonio Barragan, överläkare och
forskare vid Centrum för infektionsmedicin vid
Karolinska Institutet, tidigare berättat för MåBra.

 Så fungerar kattparasiten som förändrar din
personlighet - var femte svensk är drabbad

 Nu visar en ny studie gjord av forskare vid Stockholms
Universitet hur det går till när parasiten tar sig till
hjärnan och tar över våra celler.

 - Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga zombier som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, som är en av författarna till
den nya studien.

 Det forskarna nu kunnat se är att vi får i oss parasiten
så att den börjar sin väg från magen, och genom
tarmväggarna når den sedan de immunceller vars
uppgift är att döda parasiten. Cellerna blir då till
"trojanska hästar" - istället för att döda toxoplasman
hjälper den till att sprida den i kroppen.

 Så skyddar du dig mot toxoplasma

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Forskarna har också upptäckt att det är en
calcuimmolekyl som agerar brevbärare mellan
immuncellerna och parasiten, och det är via den som
cellerna tar emot parasitens "order" om vad den ska
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göra och vart den ska ta vägen.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt. Detta
hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom
uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla
riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio
Barragan.

 Källa: Stockholms Universitet Foto: IBL

© MåBra
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Omni. 2017-12-08 08:48

Publicerad: Idag 06.54 En parasit hos katter kan ta sig
in i människors hjärnor och påverkar vårt beteende.
Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
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immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

© Omni
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Metro. 2017-12-08 08:01

Forskning TT En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
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Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Ella Sundström/TT Anders Wiklund/TT

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

© Metro
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Ny teknik. 2017-12-08 07:09

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor. Vilket påverkar vårt beteende. Foto: TT

© Ny teknik
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Folkbladet.nu. 2017-12-08 05:01. Uppdaterad 07:45

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Ella Sundström/TT /TT

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

© Folkbladet.nu
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Västerbottens-Kuriren. 2017-12-08 05:01. Uppdaterad 07:18

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Ella Sundström/TT /TT

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Sydsvenskan. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:07

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt betee...

©Bonnier
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Blekinge Läns Tidning. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:07

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Blekinge Läns Tidning
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Barometern. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:08

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Barometern
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Sydöstran. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:04

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Sydöstran
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En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt betee...
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Östra Småland. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 08:23

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Östra Småland
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Södermanlands Nyheter. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 2017-12-

09 09:11

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Katrineholms-Kuriren. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:07

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT

© Katrineholms-Kuriren
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Enköpings-Posten. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:10

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Eskilstuna-Kuriren. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:08

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Kristianstadsbladet. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:10

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Kristianstadsbladet
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Strömstads Tidning. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:20

Ella Sundström TT

Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla
dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i
kroppen", skriver Antonio Barragan,

professor vid Stockholms universitet och en av
författarna till den nya studien, i ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,

blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

 Bild: Anders Wiklund, TT

© Strömstads Tidning

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/bd2Svu0O

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma

Sida 77 av 140

http://ret.nu/bd2Svu0O
http://ret.nu/bd2Svu0O
http://ret.nu/bd2Svu0O


Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 News 55. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 08:33

Anders Wiklund/TT En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

Öka textstorleken

 Annons --

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 /div

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Norrbottens-Kuriren. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Norrköpings Tidningar. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Norrländska Socialdemokraten. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Östgöta Correspondenten. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Motala & Vadstena Tidning. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

© Motala & Vadstena Tidning
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Västerviks-Tidningen. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

© Västerviks-Tidningen

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/cCLG9Ivr

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma

Sida 87 av 140

http://ret.nu/cCLG9Ivr


Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Upsala Nya Tidning. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

Lyssna En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Folkbladet. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Helagotland. 2017-12-08 06:54

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,

blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
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sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Metro. 2017-12-08 05:29. Uppdaterad 07:30

Forskning TT En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret
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 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Ella Sundström/TT Anders Wiklund/TT

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på

foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Motala & Vadstena Tidning. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 2017-

12-09 09:23

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
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sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Östgöta Correspondenten. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:10

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
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toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i

ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:
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 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Västerviks-Tidningen. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:16

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
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till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
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har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
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Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
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Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Helagotland. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 2017-12-09 09:24

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,

blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
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sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

© Helagotland

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/vWNF14Fk

Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Upsala Nya Tidning. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:10

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

Lyssna En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Folkbladet. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:12

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Norrbottens-Kuriren. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:16

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis

malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Piteå-Tidningen. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 07:26

Ella Sundström/TT Ella Sundström/TT

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Bild: Anders Wiklund/TT | Kattparasiten kan ta sig in i
människors hjärnor - nu har forskarna upptäckt hur det
går till. Arkivbild.

 Extra-info:

 Fakta

 Fakta: Toxoplasma

 Toxoplasma gondii är en encellig organism inom
gruppen protozoer som innefattar flera kända
sjukdomsframkallande parasiter, exempelvis
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malariaparasiten.

 Liksom andra protozoer har Toxoplasma en
komplicerad livscykel med många olika stadier. Den
sexuella fasen äger rum inne i tarmarna hos kattdjur,
men den infekterar också många andra djur, inklusive
människor. I Sverige är cirka 20 procent av den vuxna
befolkningen infekterad. Hos de flesta märks inga
symptom men ibland uppstår allvarliga skador på
foster.

 Infektionen, som kallas toxoplasmos, är en viktig
orsak till missfall hos får och getter i delar av världen. I
Skandinavien är den en vanlig dödsorsak hos harar.

 Källor: NE, Current Biology

 Fakta: Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.
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Kattparasitens väg till
hjärnan hittad
 Aftonbladet. 2017-12-08 07:04

INRIKES Forskning. En parasit hos katter kan ta sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten gör för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.
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 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 FAKTA

 Hjärntvättande parasiter

 På senare år har forskare upptäckt en rad parasiter
med förmågan att ta kontroll över sina värddjur. Ett par
exempel:

 En tropisk parasitsvamp infekterar myror med sina
sporer. Inne i kroppen programmerar den myran till att
klättra upp i ett träd och klämma fast sig med käkarna.
Sedan dör myran, varpå svampen tränger ut ur
myrkroppen och börjar regna nya sporer över myror på
marken.

 Parasitstekeln Dinocampus coccinellae lägger sina
ägg på nyckelpigor. Stekellarven tuggar sedan i sig
delar av nyckelpigans inre varpå den spinner in sig i en
kokong under nyckelpigans ben. Den stackars
nyckelpigan, som märkligt nog fortfarande är vid liv,
har nu programmerats av stekeln att vakta kokongen
ända tills den nya stekeln är färdigbildad.

 Källa: Science.

 Läs mer TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Ystads Allehanda. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter

sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Foto: Anders Wiklund/TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Östra Småland. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter

sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Borås Tidning. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Barometern. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Blekinge Läns Tidning. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Sydöstran. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Smålandsposten. 2017-12-08 05:26

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Kristianstadsbladet. 2017-12-08 05:26

Foto: Anders Wiklund/TT En parasit hos katter tar sig
in i människors hjärnor och påverkar vårt beteende.
Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten tar över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis

påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Aftonbladet. 2017-12-08 05:06

INRIKES Forskning. En parasit hos katter tar sig in i
människors hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu
har forskare vid Stockholms universitet upptäckt hur
parasiten tar över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Norran. 2017-12-08 05:00

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 ATL Lantbrukets Affärstidning. 2017-12-08 05:00

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© ATL Lantbrukets Affärstidning

Alla artiklar är skyddade av upphovsrättslagen. Artiklar får ej

distribueras utanför den egna organisationen utan godkännande från

Retriever eller den enskilde utgivaren.

Se webartikeln på http://ret.nu/8zWIuxXl

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma

Sida 121 av 140

http://ret.nu/8zWIuxXl
http://ret.nu/8zWIuxXl
http://ret.nu/8zWIuxXl


Kattparasiten tar över vår
hjärna
 7H Affärer. 2017-12-08 05:00. Uppdaterad 2017-12-09 09:09

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.(TT)

 A A

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare

och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 A A TT

© 7H Affärer
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Ystads Allehanda. 2017-12-08 05:00

Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla
dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i
kroppen", skriver Antonio Barragan,

professor vid Stockholms universitet och en av
författarna till den nya studien, i ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis

sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Ystads Allehanda
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Borås Tidning. 2017-12-08 05:00

Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla
dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i
kroppen", skriver Antonio Barragan,

professor vid Stockholms universitet och en av
författarna till den nya studien, i ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis

sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Borås Tidning
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Smålandsposten. 2017-12-08 05:00

Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla
dem till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i
kroppen", skriver Antonio Barragan,

professor vid Stockholms universitet och en av
författarna till den nya studien, i ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis

sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

© Smålandsposten
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Hallandsposten. 2017-12-08 05:00

TT Ella Sundström

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

 Image-text:

 Kattparasiten tar sig in i människors hjärnor - nu har
forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

 Bild: Anders Wiklund, TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Göteborgs-Posten. 2017-12-08 05:00

TT Ella Sundström

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

 Image-text:

 Kattparasiten tar sig in i människors hjärnor - nu har
forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

 Bild: Anders Wiklund, TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 Hallands Nyheter. 2017-12-08 05:00

TT Ella Sundström

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

 Image-text:

 Kattparasiten tar sig in i människors hjärnor - nu har
forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

 Bild: Anders Wiklund, TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 TTELA. 2017-12-08 05:00

TT Ella Sundström

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Påverkar humöret

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Tar kontroll över celler

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 TT

 Image-text:

 Kattparasiten tar sig in i människors hjärnor - nu har
forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild.

 Bild: Anders Wiklund, TT
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Kattparasiten kan påverka
hjärnan
 Svenska Dagbladet. 2017-12-08 05:08. Uppdaterad 07:11

En parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärnor och påverkar vårt beteende. Nu har forskare
vid Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör
för att ta över våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

 I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

 Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

 Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

 Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till "trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.
Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

 Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.

 Image-text:

 Kattparasiten kan ta sig in i människors hjärnor - nu
har forskarna upptäckt hur det går till. Arkivbild. Foto:
Anders Wiklund/TT
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Kattparasiten tar över vår
hjärna
 TT Nyhetsbyrån. 2017-12-08

Ella Sundström/TT

En parasit hos katter tar sig in i människors hjärnor
och påverkar vårt beteende. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten tar över
våra celler.

"Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga 'zombier' som sprider parasiten i kroppen",
skriver Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien, i
ett pressmeddelande.

I Sverige bär var femte person på infektionen
toxoplasmos som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii. Att smittan påverkar oss är känt sedan tidigare
och den sprids även till andra djur än katter.

Påverkar humöret

Parasiten har katten som värddjur och kan exempelvis
påverka råttor. De smittade råttorna dras till kattdoft,
blir orädda och det gör att de kan bli uppätna. På så vis
sprids parasiten vidare.

Studier hos människor har visat att psykiska
sjukdomar, som depression och ångestsyndrom är
vanligare hos personer som smittats av toxoplasma.
Andra studier har pekat på att det påverkar hur
utåtriktat, aggressivt eller risktagande en person beter
sig. För personer med nedsatt immunförsvar och för
ofödda foster kan parasiten vara livshotande.

Tar kontroll över celler

Forskarna kan nu visa att parasiten tar kontroll över
immunceller som blir till ”trojanska hästar". Parasiten,
som kommer ner i magen genom rått kött eller via
kontakt med kattavföring, tar sig igenom tarmväggen
och in i cellerna som egentligen ska döda den.

Parasiten kan sedan röra sig fritt och sprida
infektionen i kroppen.

Nu kan forskarna använda den nya upptäckten till att
utveckla riktade behandlingar mot parasiten. Vanlig
blodtrycksmedicin har även visat sig hämma
parasitens spridning.
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Så tar sig kattparasiten till
din hjärna
 Stockholms universitet. 2017-12-07 20:37

Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för
att ta över våra celler.
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- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien.

 Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor. En rad studier har
tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors
hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras
till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt
sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir
uppäten. Hos människor är toxoplasmos livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar samt för
ofödda foster, de flesta andra får endast lätta
symptom. Det finns dock studier som visar samband
där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression
och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som

pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

 Gör cellen till trojansk häst

 Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat
visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går sedan
genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska döda den. Immuncellerna blir "trojanska hästar".
Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för
att sprida infektionen i kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Kan hämmas med blodtrycksmedicin

 Det har visat sig att det är den lilla calciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny calciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
till cellen att röra på sig.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt. Detta
hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom
uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla
riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio
Barragan.

 Om forskningen:

 Artikeln Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
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gondii är publicerad i den vetenskapliga tidskriften
PLOS Pathogens.
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Så tar sig kattparasiten till
din hjärna
 Cision Wire. 2017-12-07 20:02

Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för
att ta över våra celler.

Se kort film om forskningen

 - Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien.

 Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor. En rad studier har
tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors
hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras
till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt
sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir
uppäten. Hos människor är toxoplasmos livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar samt för
ofödda foster, de flesta andra får endast lätta
symptom. Det finns dock studier som visar samband
där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression
och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som
pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

 Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat
visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går sedan
genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska döda den. Immuncellerna blir "trojanska hästar".
Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för
att sprida infektionen i kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Det har visat sig att det är den lilla calciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny calciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
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till cellen att röra på sig.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt. Detta
hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom
uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla
riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio
Barragan.

 Om forskningen:

 Artikeln Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii är publicerad i den vetenskapliga tidskriften
PLOS Pathogens.

 För ytterligare information:

 Antonio Barragan, professor vid Institutionen för
molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut,
Stockholms universitet. E-post:
antonio.barragan@su.se Tfn: 08-16 41 56, 070-
1040755

 Presstjänsten vid Stockholms universitet, 08-16 40 90,
press@su.se

 Vi är ett av Europas ledande universitet i en av
världens mest dynamiska huvudstäder. En relation
med Stockholms universitet är meriterande oavsett
om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger
utbildning och forskning resultat.
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Så tar sig kattparasiten till
din hjärna
 MyNewsdesk. 2017-12-07 20:01. Uppdaterad 2017-12-09 00:06

Stockholms universitet

Pressmeddelande * Dec 07, 2017 20:01 CET Se en
kort film om forskningen Att en parasit hos katter kan
ta sig in i människors hjärna är känt sedan tidigare.

Nu har forskare vid Stockholms universitet upptäckt
hur parasiten gör för att ta över våra celler.

 - Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien.

 Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
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som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor. En rad studier har
tidigare visat att parasiten påverkar infekterade råttors
hjärna så de blir orädda för katter och till och med dras
till kattlukt, vilket gör dem till enkla byten. På så sätt
sprids parasiten vidare genom att se till att råttan blir
uppäten. Hos människor är toxoplasmos livshotande
för personer med nedsatt immunförsvar samt för
ofödda foster, de flesta andra får endast lätta
symptom. Det finns dock studier som visar samband
där psykiska sjukdomar, som schizofreni, depression
och ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma. Det finns också studier som
pekar på att det kan påverka på hur utåtriktat,
aggressivt eller risktagande en individ beter sig.

 Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat
visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen. Den går sedan
genom tarmväggen och in i cellerna som egentligen
ska döda den. Immuncellerna blir "trojanska hästar".
Genom att utsöndra ämnet GABA kan de röra sig för
att sprida infektionen i kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Det har visat sig att det är den lilla kalciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny kalciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
till cellen att röra på sig.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen
hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt. Detta
hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och sjukdom

uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att utveckla
riktade behandlingar mot infektionen, säger Antonio
Barragan.

 Om forskningen:

 Artikeln Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii är publicerad i den vetenskapliga tidskriften
PLOS Pathogens.

 För ytterligare information:

 Antonio Barragan, professor vid Institutionen för
molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut,
Stockholms universitet. E-post:
antonio.barragan@su.se Tfn: 08-16 41 56, 070-
1040755
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Så tar sig kattparasiten till
din hjärna
 Forskning.se. 2017-12-07 18:00

Att en parasit hos katter kan ta sig in i människors
hjärna är känt sedan tidigare. Nu har forskare vid
Stockholms universitet upptäckt hur parasiten gör för
att ta över våra celler.
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- Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen,
säger Antonio Barragan, professor vid Stockholms
universitet och en av författarna till den nya studien.

 Infektionen toxoplasmos orsakas av parasiten
Toxoplasma gondii och är mycket vanlig. I Sverige bär
nära var femte person på smittan. Parasiten har katt
som huvudsakligt värddjur, men smittan sprids även till
andra djur, inklusive människor.

 Råttor tappar respekten

 En rad studier har tidigare visat att parasiten påverkar
infekterade råttors hjärna så de blir orädda för katter
och till och med dras till kattlukt, vilket gör dem till
enkla byten. På så sätt sprids parasiten vidare genom
att se till att råttan blir uppäten.

 Hos människor är toxoplasmos livshotande för
personer med nedsatt immunförsvar samt för ofödda

foster, de flesta andra får endast lätta symptom. Det
finns dock studier som visar samband där psykiska
sjukdomar, som schizofreni, depression och
ångestsyndrom är vanligare hos personer som är
bärare av toxoplasma.

 Det finns också studier som pekar på att det kan
påverka på hur utåtriktat, aggressivt eller risktagande
en individ beter sig.

 Kamouflerar sig med GABA

 Det forskare vid Stockholms universitet nu har kunnat
visa är hur det går till när parasiterna tar kontroll och
får immunceller att röra sig i kroppen. När vi blir
infekterade med toxoplasma, till exempel genom att
äta otillräckligt tillagat kött eller via kontakt med
kattavföring, hamnar parasiten i magen.

 Illustration av hur Toxoplasma gondii invaderar en
värdcell genom cellmembranet. En signalkaskad
aktiveras via klorid, GABA och calcium. Signalen leder
till att den infekterade immuncellen börjar röra sig. Bild:
S. Kanatani

 Parasiten går sedan genom tarmväggen och in i
cellerna som egentligen ska döda den. Immuncellerna
blir "trojanska hästar". Genom att utsöndra ämnet
GABA kan de röra sig för att sprida infektionen i
kroppen.

 - Är det slump eller evolution? Det liknar hur nervceller
pratar med varandra i vår hjärna, säger Antonio
Barragan.

 Kalciummolekylen agerar brevbärare

 Det har visat sig att det är den lilla kalciummolekylen
som är brevbärare i kommunikationen. Forskarna har
hittat en ny kalciumreceptor på immunceller som
fungerar som brevlåda för att ta emot parasitens order
till cellen att röra på sig.

 - Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin. När möss fick medicinen

Nyheter - Stockholms Universitet Uppföljning pressmeddelande toxoplasma

Sida 136 av 140

http://ret.nu/a4OnQ8q


hämmades parasitens spridning. Vi vill inte säga att
man kan bota toxoplasmos med blodtrycksmedicin,
men vi har upptäckt en ny signaleringsväg i
immunceller som är kopplad till deras rörlighet och
som parasiten utnyttjar på ett mycket smart sätt.

 - Detta hjälper oss att förstå hur parasiten sprids och
sjukdom uppstår. På längre sikt kan det hjälpa oss att
utveckla riktade behandlingar mot infektionen, säger
Antonio Barragan.

 Artikel: Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii, PLOS Pathogens.

 Kontakt:

 Antonio Barragan, professor vid Institutionen för
molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut,
Stockholms universitet, antonio.barragan@su.se, 08-
16 41 56, 070-1040755
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How the cat parasite
exploits immune cells to
reach the brain
 Health Canal. 2017-12-08 02:30

Gady Goldsobel

Scientists have previously shown that a parasite from
cats can infect people’s brain and affect our
behaviour. Now, researchers at Stockholm University
have discovered how the parasite takes control of our
cells.

“We have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving “zombies”
which spread the parasite in the body,” said  Antonio
Barragan , professor at Stockholm University and one
of the authors of the new study. The infection
toxoplasmosis is caused by the parasite  Toxoplasma
gondii  and is widely spread. It’s estimated that 30–50
per cent of the global human population are carriers.
Cats are the parasites’ main host, but the infection is
also spread among other animals, including humans. A
series of studies have previously shown that the
parasite affects the brain of infected rats so that they
lose fear of cats and even become attracted to cats’
smell, making them an easy prey. This is how the
parasite is spread onward, by ensuring that the rat is
eaten by a cat. Toxoplasmosis is life-threatening to
people with impaired immune systems and to unborn
foetuses, but causes only mild symptoms in healthy
individuals. However, there are studies showing that
mental illnesses such as schizophrenia, depression
and anxiety disorder are more common in people who
are carriers of  Toxoplasma gondii . There are also
studies indicating that the parasite may affect
aggressive or risky behaviour. Cells become Trojan
horses Researchers at Stockholm University have now
been able to show how the parasite takes control and
force immune cells around the body to spread it,
eventually reaching the brain. When we become
infected with Toxoplasma, for example by eating
insufficiently cooked meat or by contact with cat
faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become “Trojan horses”. By secreting the
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substance GABA, they can spread the infection into the
body. “Is it a coincidence or evolution? It resembles
how nerve cells speak to each other in our brains”, said
Antonio Barragan. Can be inhibited by blood pressure
medicine The new research has shown that the small
calcium molecule is the messenger in the
communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite’s orders for the cell to move.
“The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited.
We do not want to say that blood pressure medicine
can cure toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,”
said Antonio Barragan. About the research: The article 
Voltage-dependent calcium channel signaling
mediates GABAA receptor-induced migratory
activation of dendritic cells infected by Toxoplasma
gondii  is published in the scientific journal PLOS
Pathogens. Stockholm University
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How the cat parasite
exploits immune cells to
reach the brain
 EurekAlert!. 2017-12-07 20:34

Credit: Stockholm University

"We have decoded how the parasite takes control of
immune cells, converting them into moving "zombies"
which spread the parasite in the body," said Antonio
Barragan, professor at Stockholm University and one
of the authors of the new study.

The infection toxoplasmosis is caused by the parasite
Toxoplasma gondii and is widely spread. It's estimated
that 30-50 per cent of the global human population are
carriers. Cats are the parasites' main host, but the
infection is also spread among other animals,
including humans. A series of studies have previously
shown that the parasite affects the brain of infected
rats so that they lose fear of cats and even become
attracted to cats' smell, making them an easy prey.
This is how the parasite is spread onward, by ensuring
that the rat is eaten by a cat. Toxoplasmosis is life-
threatening to people with impaired immune systems
and to unborn foetuses, but causes only mild
symptoms in healthy individuals. However, there are
studies showing that mental illnesses such as
schizophrenia, depression and anxiety disorder are
more common in people who are carriers of
Toxoplasma gondii. There are also studies indicating
that the parasite may affect aggressive or risky
behaviour. Researchers at Stockholm University have
now been able to show how the parasite takes control
and force immune cells around the body to spread it,
eventually reaching the brain. When we become
infected with Toxoplasma, for example by eating
insufficiently cooked meat or by contact with cat
faeces, the parasite ends up in the stomach. It then
passes through the intestinal wall and is met by
immune cells that would normally kill it. Instead,
immune cells become "Trojan horses". By secreting the
substance GABA, they can spread the infection into the
body. "Is it a coincidence or evolution? It resembles
how nerve cells speak to each other in our brains", said
Antonio Barragan. The new research has shown that
the small calcium molecule is the messenger in the
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communication. The researchers have found a new
calcium receptor on immune cells, acting as a mailbox
to receive the parasite's orders for the cell to move.
"The neat thing is that the signal can be inhibited by
regular blood pressure medicine. When mice received
the medicine, the spread of the parasite was inhibited.
We do not want to say that blood pressure medicine
can cure toxoplasmosis, but we have discovered a new
signalling pathway in immune cells that is linked to
their motility and that the parasite utilizes in a very
smart way. This helps us understand how the parasite
is spread and disease occurs. In the longer term, it
may help us develop targeted treatments for infection,"
said Antonio Barragan. ###

© EurekAlert!
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Katter kontrollerer
hjernene våre
 Klassekampen. 2017-12-14. Sida: 12

BIOLOGI: Nesten halve jordas befolkning er bærere av
parasitten Toxoplasma gondii, som spres av katter.
Parasitten går til hjernen, og får blant annet rotter til å
miste redselen for katter.

KLASSEKAMPENVITENSKAP KLASSEKAMPEN12 Torsdag 14. desember 2017

VITEN
viten@klassekampen.no

BIOLOGI: Nesten halve jordas befolkning er bærere av parasitten 
Toxoplasma gondii, som spres av katter. Parasitten går til hjernen, 
og får blant annet rotter til å miste redselen for katter. Hos 
mennesker er parasitten farlig for fostre og folk med svekket 
immunsystem. Det er også overhyppighet blant de som har 
schizofreni, angst og depresjon. Nå har forskere ved Stockholms 
universitet funnet ut hvordan parasitten kommer seg til hjernen: 
Den «kaprer» immunceller, som blir «trojanske hester» i kroppen. 
Spredningen kan motvirkes med blodtrykksmedisiner.  BV

Katter kontrollerer hjernene våre

Molda har poten-
sial til å ta imot 
mesteparten av 
vårt karbonutslipp. 
Vi må bare vite mer 
om hvordan vi 
bruker jorda best.

«Den viktigaste nøkkelen til 
ei berekraftig framtid for pla-
neten vår er ikkje verken ny 
teknologi, klimakvotehandel 
eller internasjonalt diplomati. 
Nøkkelen finst i kvarmann-
sens hage. Me trør på den dag-
leg» (Dag Jørund Lønning).

I en tid med dystre progno-
ser når det gjelder miljø og 
klima, er det godt å kunne 
melde at det finnes mottiltak: 
Ting vi kan gjøre for å bremse 
og til og med reversere de ne-
gative trendene (i hvert fall 
noen av dem). En av de mest 
oppløftende innsiktene som 
har vokst fram de senere åre-
ne, er at løsningen ligger un-
der føttene våre, bokstavelig 
talt. Men da må vi trå utenfor 
asfalten og ut i den svarte, og 
baktalte molda. 

Vi snakker om jordsmon-
net, den jorda vi finner uti 
skogen, i gressmarken, i pote-
tåkeren. Den levende jorda. 
Hvor mye liv det er i den, vari-
erer sterkt, men det kan fin-
nes opp til 100 milliarder bak-
terier, fordelt på 10.000 ulike 
arter, i ett gram mold. I tillegg 
finnes det store mengder av 
andre organismer som sopp, 
nematoder (små ormer) og 
protister (moldas «rovdyr», 
som spiser sopp og bakterier). 
Molda inneholder kanskje 
mesteparten av alle arter på 
landjorda. Men det meste av 
dette universet har vi knapt 
begynt å utforske, selv om det 

ligger under føttene våre. Det 
vi også så vidt har begynt å 
forstå, er hva dette universet 
betyr for oss: Hva det gjør for 
planteveksten og dermed for 
alle dyrene som lever av dette. 
Og noe som er svært aktuelt i 
dag: Hva det gjør for klimaet. 

Mulighet for mold-varp
For bønder er det ikke nytt at 
moldkvaliteten er viktig for 
veksten. Molda skal ha den 
rette konsistensen, den skal 
kunne ta fuktighet opp i seg, 
og man skal helst se at det er 
liv – ikke minst meitemark – 
der. Men hvorfor? Fordi en 
levende mold, med millioner 
av mikroorganismer, er det 
beste «vekstmediet» for 
planter. I bytte mot karbon 
som plantene fanger fra 
atmosfæren (gjennom 
fotosyntesen), gir mikroganis-
mene plantene næringsstof-
fer som nitrogen, fosfor og 
mineraler. Det er også 
mikroorganismene som 
sørger for at molda har en 
konsistens som holder på 
passe mye vann. 

Som Dag Jørund Lønning, 
professor og rektor ved Høgs-
kulen for landbruk og bygde-
utvikling (HLB) på Jæren 
skriver i «Jordboka» (en av de 
viktigste bøkene som er kom-
met på norsk siden tusenårs-
skiftet, men som bare de som 
leser Nationen har hørt om): 
«I levende og frisk mold får 
planten faktisk 85–90% av dei 
næringsstoff den treng gjen-
nom slike bytte.» Men dess-
verre er det slik industrielt 

landbruk drives: Der tar man 
ikke vare på molda, og må ty 
til enorme mengder gjødsel 
og plantevernmidler i stedet. 
Dette er en ond sirkel, fordi 
disse tilsetningene og den 
moderne dyrkingsmåten dre-
per den levende molda og gjør 
bonden enda mer avhengig av 
kunstgjødsel. 

Moldstemte bønder
Dette er ikke fordi dette er 

den mest produktive måten å 
drive landbruk på. På sine rei-
ser blant bønder og forskere i 
USA (og andre land) har Løn-
ning besøkt gårder som drives 
uten kunstgjødsel og uten 
pløying, som har en produkti-
vitet industrifarmere ikke 
kan drømme om. Disse gårde-
ne er intensivt drevet, men på 
en måte som tar vare på mol-
da, ved hjelp av blant annet 
disse prinsippene:

n Minimalt med pløying og 
fresing, såkalt «no-till» jord-
bruk. Pløying og fresing øde-
legger nemlig livet i molda, og 
slipper dessuten ut store 
mengder karbon. 
n Tildekket jord. Bar mold be-
tyr tapt karbon.
n Organisk gjødsling, særlig 
med bruk av kompost.
n Polykultur. Dyrking av uli-
ke planter side om side.
n Flerårige vekster. Dette for 

Klimakrisa bør få oss til å senke blikket. Løsningen på karbonutslippene kan være rett under føttene våre.

PÅ JORDET: Stadig flere forstår at «regenerativt landbruk» tar vare på jorda for kommende generasjo-
ner, mens industrijordbruket gjør dyrkbar mark om til noe som likner ørken. Her fra aspargesdyrking i 
Tyskland. FOTO: RALF HIRSCHBERGER, AFP/NTB SCANPIX 

Stikk fingeren i jorda!
FAKTA

Regenerativt landbruk:
n Betegnelse på landbruk som 
forsøker å bevare jordsmonnet, 
blant annet ved å unngå 
pløying og fresing.
n Det kan finnes opp til 100 
milliarder bakterier i ett gram 
mold, i tillegg til andre 
organismer som sopp, 
nematoder og protister. 
Industrielt landbruk ødelegger 
mye av den levende molda.
n Bevaring av jordsmonn er 
også et viktig klimatiltak: Så 
mye som 81 prosent av 
karbonet jordas biosfære kan 
være lagret i molda. 

JORDBRUK
Bjørn Vassnes

Hos mennesker er parasitten farlig for fostre og folk
med svekket immunsystem. Det er også overhyppighet
blant de som har schizofreni, angst og depresjon. Nå
har forskere ved Stockholms universitet funnet ut
hvordan parasitten kommer seg til hjernen: Den
«kaprer» immunceller, som blir «trojanske hester» i
kroppen. Spredningen kan motvirkes med
blodtrykksmedisiner. BV
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Så tar kattparasiten över
dina celler
 ATL Lantbrukets Affärstidning. 2017-12-08 14:50

Lena Karlsson

Att toxoplasma tar sig in i människors hjärna är känt
sedan tidigare. Nu har svenska forskare också
upptäckt hur parasiten tar över våra celler.
Toxoplasmos, som orsakas av parasiten Toxoplasma
gondii, är mycket vanlig.

Nästan var femte människa i Sverige bär på smittan.
De flesta får inga symptom men infektionen
toxoplasmos kan vara livshotande för personer med
nedsatt immunförsvar och för ofödda foster.

 Smittan sprids bland annat genom kött som inte är
tillräckligt tillagat eller uppvärmt och av katter.

 Det är också sedan tidigare känt att parasiten kan ta
sig in i människors hjärna. De nya rönen nu är att
forskarna hittat hur parasiten gör för att ta över våra

hjärnor och celler.

 "Vi har avkodat hur parasiten bär sig åt för att ta över
kontrollen av immunceller, det vill säga omvandla dem
till rörliga "zombier" som sprider parasiten i kroppen",
säger Antonio Berragan professor, vid Stockholms
universitet och en av forskarna bakom den nya studien,
i ett pressmeddelande.

 I stället för att dödas av immuncellerna tar parasiten
över och cellen kan röra sig för att sprida infektionen i
kroppen. En liten calciummolekyl är den förmedlande
länken signalerna.

 "Det fiffiga i det hela är att signalen kan hämmas med
vanlig blodtrycksmedicin", säger Antonio Berragan.

 Forskarna är inte redo att säga att toxoplasmos kan
botas med blodtrycksmedicin men att de nya rönen på
sikt ska hjälpa forskningen att utveckla riktade
behandlingar mot infektionen.
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 Se upp med ladugårdskatten, framför allt om du är
gravid. FOTO: Mostphotos
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