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Introduktion 
 

 

 

Den domesticerade hunden (Canis familaris) härstammar från vilda gråvargar (Canis lupus). 

När hundens förfäder domesticerades förändrades samtidigt deras beteende, och människan 

har under de senaste 10 000 åren selekterat för hundar som uppvisar egenskaper som minskad 

aggressivitet och rädsla mot människan, vilket resulterat i de olika hundraser vi ser idag (1, 2). 

Vilka molekylära förändringar som ligger bakom detta är däremot inte känt. Eftersom 10 000 

år inte är tillräckligt för stora förändringar av genomet, är DNA sekvenserna hos hund och 

varg nästan identiska (1). Inom en sådan, relativt sett, kort tidsrymd hinner bara en begränsad 

mängd mutationer i funktionella gener uppstå, vilket inte kan förklara de stora skillnaderna i 

beteende vi ser mellan vilda och domesticerade djur. En förklaring till hur dessa skillnader 

ändå kan uppkomma trots den begränsade mängden mutationer kan vara att ändringarna i 

DNAt har skett i s.k. regleringsregioner. I dessa regioner regleras transkriptionen av en gen, 

vilket har stor betydelse för hur mycket genen uttrycks och hur mycket protein som bildas.  

Detta gör hunden och dess släktingar till en bra modell för studier av vilka genetiska och 

molekylära ändringar som kan vara orsaken till de beteendeförändringar som uppkommit 

alltsedan djuren domesticerades. Det kan också vara möjlig väg för att förstå avvikelser i 

hundens normala beteende. 

Människan har också under lång tid avlat rävar för deras päls. I Ryssland har man dessutom i 

ett 40 år långt avelsprogram selekterat silverrävar som inte visar aggressivitet mot människor 

(5). Denna selektion har resulterat i rävar som inte bara är vänliga utan också, precis som 

hundar, har förmågan att kommunicera med människor (5, 6). På samma sätt som hos andra 

domesticerade djur sågs både neurokemiska, morfologiska och utvecklingsmässiga 

förändringar hos dessa djur (5,7).  

 

Bakgrunden till detta examensarbete är en tidigare gjord mikromatrisstudie som undersökte 

effekten av domesticering på genuttrycket i hjärnan hos släktingar till de ryska selekterade 

rävarna (5). För att reducera effekten av miljöpåverkan var dessa selekterade rävar (S-rävar) 

jämförda med en grupp oselekterade silverrävar (NS-rävar) som var uppfödda och hållna 

under samma omständigheter, men med stora beteendeskillnader. Man jämförde även dessa 
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farmade rävar med en grupp vilda rävar. Messenger RNA (mRNA) från tre regioner i hjärnan 

(amygdala, hypotalamus och frontal loben) jämfördes mellan de tre grupperna av rävar med 

hjälp av hybridisering till mikromatriser bestående av 30 000 humana cDNA sekvenser. 

Endast ett fåtal små förändringar sågs när de farmade rävarnas genuttryck i hjärnan jämfördes 

mot varandra (7). Av de gener som visade skillnad var många relaterade till hem eller 

hemoglobin.  

Då rävproverna hade hybridiserats mot en annan art (människa) och för att konfirmera att 

resultaten stämmer även på individnivå, har jag i detta examensarbete använt kvantitativ 

realtids PCR (qPCR) för att verifiera mikromatrisresultaten. Eftersom rävens genom inte är 

sekvenserat använde jag mig av motsvarande hundsekvens för att designa primers för några 

hemrelaterade gener som uppvisat skillnad mellan S och NS rävar.  

 

 

 

 

Material and metoder  

Trettionio farmade (S och NS) silverrävar (Vulpes vulpes), tolv vilda rödrävar (Vulpes 

vulpes), tio hundar (Labrador och Schäfer) ( Canis familaris) och fem gråvargar (Canis lupus) 

användes i den här studien. Alla djur som använts dog av andra anledningar än deras 

delaktighet i detta projekt. Då den här studien är en del i ett större projekt, fanns redan färdiga 

prover av de individer jag analyserar inom ramen för examensarbetet, så för att följa metoden 

från början har jag istället på samma sätt dissekerat och extraherat RNA från ytterligare 30 

hundar som kommer att användas inom projektet vid senare tillfälle. 

 

Dissektion och RNA isolering 

Vävnad från tre olika hjärnregioner dissekerades: hypotalamus, amygdala och frontalloben 

(figur 1). Dessa tre regioner är valda eftersom de från tidigare studier har visat sig vara 

involverade i modulering av beteende och känslor. 

 

 

 

) 
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Fig 1: Fotografi av rävhjärna sedd från ventrala sidan, där man ser områdena motsvarande hypotalamus, 

amygdala och frontal loben. 

 

Från varje djur och vävnad användes 0,1-0,5 g som homogeniserades i TRIzol®, 1ml/0,05g 

vävnad med hjälp av en Ultra-Turrax T2 basic homogenizer (Ika Labortechnik, Germany). 

RNA:t extraherades därefter fram enligt tillverkarens instruktioner (Invitrogen, 

Technologies). Koncentrationen av det extraherade RNA:t mättes med ett NanoDrop®ND-

1000 instument (NanoDrop Technologies, USA). För att kontrollera extraktionsmetoden och 

kvaliteten på RNA:t i de utvunna proverna har gelelektrofores (Figur 2) används. 

 
Fig2:  Gelelektrofores. Bilden visar hur RNA prover ser ut när de separerats med gelelektrofores.  

Banden motsvarar de ribosomala RNA subenheterna 28S (övre bandet) och 18S (undre bandet). 
 

Metoden för gelelektrofores bygger på att laddade molekyler rör sig genom en agarosgel med 

hjälp av ett elektriskt fält där de vandrar olika långt beroende på sin storlek. Eftersom mRNA 

Frontal loben 
 
 
Amygdala 
 
 
Hypotalamus 

_ 

+ 
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utgör endast 1-3 % av den totala mängden RNA ser man på gelen istället det ribosomala 

RNAt, och kan utifrån det avgöra graden av degradering. För att kunna kvantifiera mängden 

mRNA som transkriberats från en viss gen måste det med hjälp av enzymet omvänt 

transkriptas göras om till cDNA då mRNA är instabilt och bryts ned i de temperaturer som 

PCR reaktionen kräver.  

 

För rävproverna hade RNA sedan tidigare isolerats från de tre regionerna i hjärnan på totalt 50 

individer: 9 S-rävar, 17 NS, 12 mix (F1 = 6, BC = 6) och 12 vilda. Från varje individ och 

vävnad hade mRNA isolerats med PolyATtract®mRNA Isolation Systems (Promega) och 

omformats till cDNA med TaqMan®Gold RT-PCR Kit (Applied Biosystems). Fyra µl av vart 

och ett av de 150 proverna pipetterades därefter till två 96-hålsplattor (med hänsyn tagen till 

ursprung (S, NS, mix, vild), kön och vävnad). Motsvarande förberedelser hade också gjorts på 

korresponderade fem varg och 10 hundprover (22). 

 

Primerdesign och qPCR 

Av de tusentals gener som gav signaler från mikromatrisförsöket valdes fem ut för att 

analyseras med qPCR. Sekvenserna från dessa svarade mot olika hemrelaterade gener: 

hemoglobin-beta (HBB), -alfa (HBA), epsilonkedjan (HBE), -zetakedjan (HBZ) och ett 

hembindande protein (HEBP1), vilka användes för en BLAST-sökning av hund genomet. 

Dessutom valdes ytterligare två hemrelaterade gener, hemeoxygenase-1 och -2 (HMOX1 och 

HMOX2), ut för qPCR analys då de är involverade i metabolismen av hem och påverkas av 

stress (12). De homologa hundsekvenserna användes sedan för att designa primers för qPCR. 

När genuttryck jämförs mellan olika prov måste hänsyn tas till att det kan finnas skillnader i 

mängd och nedbrytning av mRNA. För att göra detta använder man sig av en referensgen, en 

gen som uttrycks lika i all vävnad, och den förutsätts därför reflektera den totala mängden av 

mRNA i provet. Även primers för referensgenerna Glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPDH) och actin, beta (ACTB) designades. 

 

För qPCR reaktionen tillsattes 21µl mastermix beredd av SYBR® Green PCR Core Reagents 

Kit (Applied Biosystems) till varje förberedd 96-hålsplatta, och PCR reaktionen kördes på en 

ABI PRISM®7000 Sequence Detector System (Applied Biosystems).  

 

Dataanalys 

Data från qPCR analyserades med följande mixade ANCOVA modell: 
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Yjkl=µ+Pi+F(O)jk+Rl+(OR)jk+Gikl+ε 

Där Y syftar på mRNA uttrycket i den 1:te regionen hos räv jk, P på den i:te PCR-plattan, O 

på den j:te gruppen av ursprung  (vild, S, NS, mix), F den k:te räven i gruppen j, R på den  

1:te regionen i hjärnan, OR på interaktionen mellan gruppen och den första regionen, och G 

på referensgenens uttryck i region l hos räv jk. I analysen uppskattas skillnaderna mellan 

ursprung (S, NS, mix, vild) genom att använda skillnaden mellan djur, medan effekten av 

region och interaktionen mellan region och ursprung fastställs med att använda skillnaden hos 

proverna inom djur. Vi använde tre kontraster för att: 1) jämföra genomsnitts mRNA nivåerna 

hos S och NS rävarna (överrensstämmande till en additiv effekt), och för att 2) beräkna 

dominansavvikelsen genom att jämföra mRNA nivåerna hos korsningarna med det 

sammantagna genomsnittet hos föräldralinjerna (mix vs.5/8 NS+3/8 S) och 3) testa skillnaden 

mellan vilda rävar och genomsnittet av alla farmade rävar. För att uppskatta variationen i 

mRNA kvantitativt, inkluderades det geometriska medelvärdet av uttrycket hos de två 

referensgenerna (ACTB och GAPDH) som samvariation (G) i modellen (15). Samma modell 

(exklusive faktor P) användes för att analysera om mRNA-nivåerna skiljer mellan hundar och 

vargar i de tre olika regionerna av hjärnan, där O den här gången gäller de två arterna: hund 

och varg. Analyserna utfördes i Proc mixed, SAS v8.2. 

 

 

Resultat 

Flera av de analyserade hemrelaterade genernas uttrycksnivåer varierade mellan S och NS 

rävar. HBB, HEBP1 och HBE visade alla signifikant lägre nivåer av mRNA i alla tre testade 

regioner av hjärnan hos S-rävarna jämfört med NS rävarna (Fig, 3, 4 och 5). Jämförelsen av 

genuttryck mellan varg och hund visade signifikanta skillnader i dessa tre hemgener, men där 

var skillnaden omvänd mellan selekterade och oselekterade djur.  

Resultaten visade också att HBE:s mRNA nivåer var signifikant lägre i de tre grupperna av 

farmade rävar (S, NS och mix)  jämfört med de vilda rävarna (Fig.3). När det gäller HMOX1 

var skillnaden inte signifikant mellan selekterade och oselekterade rävar, men däremot fanns 

en signifikant skillnad mellan de vilda rödrävarna och de farmade rävarna och en signifikant 

skillnad mellan hund och varg (Fig.6).   

Däremot visade HMOX2 ingen signifikant skillnad mellan någon av rävgrupperna (Fig. 7), 

och HBZ hade mycket låga uttrycksnivåer hos rävarna och användes därför aldrig för att 

analysera hund-varg plattan (Fig. 8). 
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Figur 3: Signifikant lägre mRNA nivåer i genuttryck mellan selekterade (S) och oselekterade (NS) rävar 

(p= 0,002).  Ingen signifikant skillnad mellan korsningarna och de selekterade jämfört med de 

oselekterade rävarna (p= 0,13). Signifikant högre mRNA nivå hos hund jämfört med varg (p= 0,011).   
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Figur 4: Signifikant lägre mRNA nivåer av genuttryck mellan selekterade (S) och oselekterade (NS) rävar 
(p= 0,005).  Ingen signifikant skillnad av genuttryck mellan korsningar och selekterade+ oselekterade 
rävar (p= 0,62).  Signifikant skillnad av genuttryck mellan hund och varg (p= 0,002).   
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Figur 5: Signifikant lägre mRNA nivå av genuttryck mellan selekterade (S ) och oselekterade (NS) 
rävar(p= 0,022).  Ingen signifikant skillnad av genuttryck mellan korsningar och selekterade+ 
oselekterade rävar (p= 0,36).  Signifikant skillnad av genuttryck mellan hund och varg (p= 0,043).  . 
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Figur 6: Skillnaden av genuttryck mellan selekterade och oselekterade rävar är inte signifikant (p= 0,26), 
men det finns signifikans i skillnaden mellan hund och varg (p= 0,015).   
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Figur 7. HMOX2 visar ingen signifikans i skillnaderna mellan selekterade och oselekterade  
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Figur 8. HBZ visar ingen signifikans i skillnader mellan selekterade och oselekterade djur 
 
 
 
Diskussion  
 
Undersökningen av de hemrelaterde generna visade att nivåerna av mRNA för tre gener 

(HBB, HBE och HEBP1) skiljer sig signifikant mellan rävar som är selekterade för tamhet 

jämfört med de oselekterade farmrävarna. Fyra gener (HBB, HBE, HEBP1 och HMOX1) 

skiljde dessutom mellan hundar och vargar. Alla de undersökta regionerna i hjärnan visade 

olika mRNA nivåer i hundar jämfört med vargar. Korsningsrävarnas mRNA nivåer visade sig 

inte avvika signifikant från en additiv genetisk modell, och av den anledningen finns det inga 
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starka bevis för en sammansatt dominans effekt. Troligtvis beror variationen av mRNA nivåer 

av HEBP1, HBE och HBB mellan S- och NS rävarna på en additiv effekt. Additiv effekt 

uppstår när alleler interagerar på sådant sätt att fenotypen hos en heterozygot individ är medel 

av två korresponderande homozygoter, och dominans effekten kommer av att en allel 

dominerar över den andra. Det är inte heller sannolikt att de skillnader vi ser i uttryck av 

hemrelaterade gener när vi jämför hund och varg beror på systematiska skillnader i den miljö 

där djuren vistats, eftersom vi ser dessa skillnader mellan selekterade och oselekterade 

farmade rävar, som hålls och tas omhand på identiskt sätt. Dessa skillnader sågs också när vi 

jämförde mRNA-nivåerna i flertalet hemgener mellan farmade rävar och vilda rävar. Våra 

resultat tyder på att domesticering kan ge ett selektionstryck vilket kan resultera i direkt eller 

indirekt modulering av hemoglobin eller hemmetabolism, vilket skulle kunna ge respons på 

beteende- och stressreaktioner hos de selekterade djuren. För att utesluta att det är skillnader i 

den genetiska bakgrunden som gör skillnaden i genuttrycken mellan S och NS rävar har den 

genetiska variationen i 333 baspar av det mitokondriella DNAt (mtDNA) analyserats i en 

tidigare opublicerad studie.  Jämförelsen gjordes på sammanlagt 29 NS, 23 S, 23 Korsningar, 

(F1och tillbakakorsningar till NS), 12 vilda rävar (med ursprung från ett och samma 

geografiska område i Sverige) och ytterligare 26 vilda rävar hämtade från databasen 

GenBank. Resultatet visade att alla farmade rävar var mycket lika genetisk och att deras 

parvisa sekvensskillnader var lägre än 3 % i alla klasser. Avvikelserna var jämförbara med de 

man ser inom en enskild naturlig population. Eftersom mtDNAs ursprung som finns i S och 

NS linjer verkar vara liknande så härstammar de med stor sannolikhet inte från vilda 

populationer som har varit isolerade från varandra sedan länge. Av den anledningen kan man 

anta att avvikelserna i genuttryck orsakade av genetiska skillnader beror på snabb och stark 

selektion för tamhet i dessa rävar.  

Eftersom HBZ och HMOX2 inte visar några signifikanta resultat, kan man därför inte att säga 

huruvida deras genuttryck har förändrats som följd av selektion. 

 

I djuren som är selekterade för tamhet sågs en respons i tre av hemgenerna (HBB, HBE och 

HEBP1), vilket skulle kunna visa på en modulering i hemmetabolism och hemnivåer i 

domesticerade djur. I både hundar och selekterade rävar såg vi att mRNA-nivåerna i HBE, 

HBB och HEBP1 också verkar ha påverkats av selektionen för tamhet. Från resultaten går det 

dock inte att säga om den observerade mRNA-koncentrationen visar basal eller en 

stressinducerad nivå. Andra gruppers forskning har visat att neuroners utveckling och 

nedbrytning kan påverkas av metabolismen av järn (10,11,23). Transkription av hem-
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relaterade gener som HBA, HBB och HMOX2 har dessutom visat sig kunna induceras inom 

15 minuter efter en stressande situation, vilket studier på möss exponerade för ljusinducerad 

stress har visat (24). Våra resultat visade signifikanta skillnader i mRNA-nivåer och att 

genuttryck skiljer sig i djur selekterade för tamhet jämfört med deras vilda släktingar i alla de 

hemrelaterade gener som vi ser dessa skillnader, går riktningarna på nivåerna åt olika håll när 

vi tittar på hund (ökad transkription) och selekterad räv (minskad transkription). En möjlig 

förklaring till att vi ser olika riktningarna på nivåerna av genuttryck mellan S-rävar och 

hundar kan vara olika grad av stress då djuren dog. En annan förklaring kan vara att vi tittar 

på djurgrupper med olika samhällsstrukturer. Vargar är flockdjur, medan rävar i stor 

utsträckning lever som solitärer. När dessa två arter delades kan selektionen för ett annat 

levnadssätt ha påverkat genuttrycket, så att selektionen för tamhet har andra förutsättningar att 

verka på. Det faktum att de gener som visar differentierat uttryck i hundhjärnor också visar 

skillnader mellan vilda och farmade rävar, gör att man kan anta att våra observationer kan 

generaliseras till genuttryck i andra hunddjur och möjligen också andra däggdjur.  

 

Det finns många anledningar att titta på hjärnans genuttryck av hemrelaterade gener då flera 

studier har visat kopplig till beteende mellan system (som t.ex. hypothalamus-pituitary-

adrenal (HPA) systemet) som kan påverkas av hem (figur 1) (9). Hypotalamus är 

koordinatorn för autonom och neuroendokrin respons. HPA systemet främjar en fysiologisk 

respons (som ”fight or flight” respons) i situationer som upplevs som stressande för individen 

(10). Den fysiologiska reaktionen på stress är korrelerad till en ökning av cirkulerande 

hormoner som kortisol och kortiokosteron. En höjning av kortisolutsöndring tyder på rädsla 

och används ofta för att uppskatta reaktioner på stress hos djur (11). 

 

Hemoglobin binder också till, och interagerar med, kolmonoxid (CO) och kväveoxid (NO) 

vilka fungerar som signalsubstanser i hjärnan. Tidigare in vitro studier har visat att CO har 

många biologiska funktioner (25-27). CO modulerar stress respons hos däggdjur genom att 

t.ex. inhibera frisläpp av corticotropin  releasing hormone (CRH), oxytocin och arginin 

vassopressin (AVP) (16-18). Hemoxygenase (HMOX) hämmare blockerar CO produktionen 

från enzymatisk klyvning av hem, och intracerebroventricular (i.c.v.) injektioner demonstrerar 

att CO hämmar stress relaterat frisläpp av AVP från hypotalamus-neuroner (12). Även NO 

modulerar den neuroendokrina responsen och därmed beteende, kopplat till serotonin och 

HPA-systemet. In vitro stimulerar NO frisläpp av CRH,  luteinising hormone releasing 

hormone, oxytoxin, tillväxthormon-RH och somatostatin (13) In vivo modulerar NO 
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försvarsrespons hos råttor, eftersom NO- syntase inhibitorer inducerar ångest dämpande  

effekter och NO givare producerar flykt reaktioner (14). Hos möss har man sett att hannar 

som saknar genen som kodar för neurala isoformen av NO syntase uppvisar ett aggressivare 

beteende än vad vild typen av möss gör, och det här aggressiva beteendet är kopplat till 

ändrad serotonin metabolism i hjärnans regioner som reglerar känslor(15). 

 

Efter enzymatisk klyvning interagerar hemoglobin i form av s.k. hemorfiner, också med 

opioidreceptorer, och kan därigenom också ha en påverkan på beteendet .   

 
Figur 1. HPA systemets respons: corticotropin releasing hormone (CRH) verkar på hypofysen (pituitary) 
för att producera adrenocorticotropic hormone (ACTH) som frigörs och transporteras i blodet. Binjure 
barken (adrenal cortex) svarar på ACTH genom att frisläppa kortisol som verkar som en negativ 
feedback på hjärnans stress respons. 
 

 

Domesticering ändrar responsen på miljön, som reducerad rädsla och aggression och det är 

möjligt att metabolismen av hemoglobin är en viktig aspekt för den domesticerade fenotypen 

hos hunddjur. Det skulle kunna betyda att selektion för egenskaper som beteende, förändrar 

uttrycket i flertalet hemrelaterade gener och att bara begränsade förändringar av 

hjärntranskriptomet får stor effekt på beteendet hos hunddjuren vi studerat (7).  
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Syftet med den här studien var att studera om det är möjligt att se om domesticering har 

förändrat genuttrycket ett antal hemrelaterade gener och för att göra det jämför vi mRNA i 

selekterade och oselekterade rävar i hypothalamus, amygdala och frontal loben, tre regioner i 

hjärnan som är involverade i modulering av känslor och beteende (4,16-21). Om 

förändringarna i genuttryck har uppstått av domesticering, kan det möjligen vara samma 

ändringar i andra domesticerade djur.  
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Julia Lindberg, Peter Saetre och Elena Jazin för att ni har gjort detta arbete möjligt att göra, 

och för att ni gjort så mycket för att underlätta för mig! Tack till alla andra på avdelningen, för 
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