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I ryggmärgen så finns det en stor mängd olika typer av nervceller. Två av dessa typer 
är Renshaw-celler och motorneuroner av alfa typ. Tänk dig att du har alla nödvändiga 
detaljer för att kunna röra en arm. Du har muskeln, hjärnan, tankekraften och alla 
nödvändiga nervbanor. Om du saknar alfa-motorneuronet så skulle du kunna tänka att 
du skulle vilja röra armen men du skulle inte kunna göra det. Alfa-motorneuronet 
innerverar muskelfibrerna i en muskel och möjliggör en kontraktion. 
 
Samtidigt som alfa-motorneuronet skickar ut information om muskeln att kontrahera 
så skickar den också en signal till Renshaw-cellen. Detta orsakar en stimulering av 
Renshaw-cellen som i sin tur skickar tillbaka en signal till samma motorneuron som 
en gång stimulerade den. Denna signal har en inhiberande verkan. Denna inhiberande 
effekt möjliggörs av att vesiklar vid synapsen mot motorneuronet innehåller två olika 
typer av aminosyror, GABA och glycin. Då dessa två inhiberande aminosyror frisätts 
så orsakar detta en inhibering av motorneuronet. Denna typ av inhiberande krets 
kallas för ”återkommande inhibering”. 
Genom molekylärbiologiska metoder så är det möjligt att slå ut den gen som kodar för 
det protein som packar vesiklarna fulla med GABA och glycin (Vesicular Inhibotiry 
amino acid transporter, VIAAT) i möss. Detta gör det möjligt att studera levande och 
fritt gående möss och vidare undersöka vilken funktion Renshaw-celler på 
rörelsemönster. 
 
I mitt arbete så har jag med hjälp av antikroppar som färgar in motorneuronen och 
Renshaw-cellerna (med en markör som kallas Calbindin) först och främst visat att den 
mus som skapades faktiskt saknar VIAAT. Renshaw-cellerna är fortfarande 
närvarande men det saknar VIAAT, vilket innebär att de skjuter attrapper, blanka 
skott. Vesiklarna som frisätts vid synapsen efter stimulering av alfa-motorneuronet 
innehåller inget GABA eller glycin. 
 
Vidare så visade jag att antalet Calbindin-positiva synapser mot motorneuronet är fler 
hos den genetiskt modifierade musen än den normala. Dessa resultat tyder på att 
Viaat-medierad Renshaw-cell signalering är involverad i att forma den synaptiska 
inputen till motorneuron. 
 
Med detta sagt så ville vi vidare undersöka hur dessa möss beter sig i tester som 
utmanar deras motorkoordination. En serie av tester genomfördes noga utvalda för att 
ge mössen en utmaning och som ska påvisa eventuella brister i coordination och 
balansförmpga. Då resultaten från dessa analyserats så visade de, överraskande nog, 
inte någon skillnad gentemot den modifierade och den normal musen. 
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