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Toxoplasma gondii är en encellig parasit som har katten som huvudvärd men även kan infektera 
nästan alla varmblodiga ryggradsdjur inklusive människan. Så många som var tredje individ är 
kroniskt infekterad med T. gondii. 

Kronisk i nfektion med T. gondii varar fö r l ivet oc h reaktiveringsrisken är hö g för 
individer med dåligt immunförsvar så som HIV-smittade patienter. Infektionen orsakar många 
komplikationer. Dessa kan vara neurologiska komplikationer, infektioner i ögat samt infektioner 
hos foster då mamman blir infekterad med T. gondii för första gången under första månaderna av 
graviditet. 

Infektion s ker huvuds akligen genom att ät a smittat kött. Det bör  ä ven tillä ggas a tt 
kattavföring kan vara infekterad med T. gondii.   Efter  smittan delar parasiten på sig och sprider 
sig snabbt i kroppen hos s in vä rd. Den snabba förökningsfasen övergår till e n vi lande fas efter 
interaktion m ed värdens immunförsvar. Förökningen i nnebär a tt pa rasiten attackerar oc h 
infekterar värdens celler. 

Nya s tudier vi sar en koppl ing mellan snabb rörlighet hos vissa benmärgsceller, kallade 
dendritiska celler, och s pridningen av pa rasiten i värden. Studier vi sar a tt smittade dendritiska 
celler uttrycker vissa gener mer än andra. Hypotesen är att T. gondii-smittan är orsaken till detta, 
och detta uppenbarar sig i ökad rörlighet hos cellen som leder till ökad spridning av parasiten. 

Vissa gener valdes i detta arbete för närmare undersökning. Genom att slå ut uttrycket av 
dessa ge ner kunde j ag undersöka de ras i nverkan på  rörlighet hos de ndritiska c eller. S tudien 
genomfördes ut anför e n levande vä rd. E n c ellkultur a nvändes f ör s tudie a v rörlighet, där da ta 
uppmättes genom en transmembrananalys. Resultaten från denna studie visade att minskning av 
uttrycket av  t vå av mina gener (Cathepsin L oh C athepsin S ) resulterar i en m inskning a v 
rörlighet hos dendritiska cel ler i nfekterade m ed T. gondii. Eftersom spridningen av pa rasiten i  
kroppen är mycket beroende på  dendritiska cellernas rörlighet, skulle närmare undersökning av  
dessa  geners  påverkan  under T. gondii- infektion kunna  bidra t ill utvecklingen av medicinska 
preparat mot T. gondii infektion i framtiden. 
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