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Molekylerna ephrinA5 och B2 tillhör en stor familj med ett antal liknande funktioner. Dessa  
inkluderar  bland annat handledningen vid bildning av nervsystemet, hjärt och lung bildningen 
och tros även vara involverade i celldöd och reproduktion av celler.  
 
Tidigare experiment med mottagarna (receptorer) av dessa molekyler visar att dem kan även 
vara involverade i njurbildningen. Receptorerna inaktiverades i möss och det visade sig att de 
som födes med båda receptorerna inaktiverade hade missbildade njurar. I vanliga fall förs det 
bildade avfallsprodukter från njurarna till blåsan via urinledaren men här så samlades all 
avfall i urinledaren istället. Urinledaren var inte separerad från en struktur som låg mellan 
blåsan och urinledaren som i normala fall sker under njurbildningen.  
 
Intreassant nog kan denna vattenfyllda urinledare även ses hos människor med njurproblem. 
Ungefär 0,5-1% av nyfödda föds med varierande fel på njurarna som kan ha olika orsaker 
som till exempel gener och olika utsöndrande proteiner. Det är även möjligt att ephrinA5 och 
B2 kan ha en roll i denna process och kan därför kanske användas som model vid studie av 
denna sjukdom. 
 
I denna experiment togs det urogenitala system ut ur möss som var i det embryonala stadiet 
11 dagar och odlas i ett värmeskåp under 3 dagar. Under dessa dagar inkuberades dem med 
antingen en av molekylerna ephrinA5 och B2 eller med ingen av dem (kontroll). Därefter 
färgades dem för att detektera totala antalet celler och bara reproducerande celler i två 
strukturer som så småningom bildar njurarna. Resultatet indikerade att molekylerna inte hade 
någon inverkan på njurbildningen eftersom man inte kunde se någon skillnad på dem 
explantat som hade behandlats och dem som fungerade som kontroller. Sammanfattningsvis 
kunde man inte säga om de fungerar inhiberande eller stimulerande under njurbildningen. 
 
Orsaken till varför det inte fungerade kan vara många, bland annat så hade inte de tagna 
bilderna det bästa kvalitet så räkningen av celler kan ha blivit fel. Den individuella variationen 
var också hög vilket gjorde det svår vid jämförelsen. Man kan inte heller säga om 
koncentrationen av molekylerna eller inkubationstiden var tillräcklig för att man skulle se en 
effekt. 
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