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Det är viktigt att förstå hur vår motorik fungerar och hur det är möjligt för oss att utföra 
olika rörelser. Alla motoriska signaler från hjärnan till musklerna går via en specifik 
celltyp, motorneuronen. Många sjukdomar, t ex ryggmärgskador eller amyotrofisk 
lateralskleros (ALS) beror på störningar i just motorneuronen. Därför är det viktigt att 
man genom forskning får så mycket information som möjligt om motorneuronens 
funktion för att få ökad kunskap om hur dessa sjukdomar uppkommer och kan behandlas. 
I detta arbete har jag på möss studerat Htr1d som är ett specifikt mottagarprotein, eller 
receptor, för signalsubstansen serotonin. Jag ville titta närmare på var i hjärnan den här 
receptorn är uttryckt. Vi vet att den här receptorn är involverad i motoriken, för den finns 
i en viss typ av motorneuron, gamma-motorneuronen. Det är dessa motorneuron som 
signalerar till den så kallade muskelspolen som finns inuti skelettmusklerna. 
Muskelspolens viktigaste uppgift är att reglera den använda muskelns längd, och den är 
viktig för finmotorik och balans. Eftersom Htr1d finns i gamma-motorneuronen men inte 
i andra typer av motorneuron är den intressant att studera. Man har till exempel redan 
tittat på hur en individ som, via den så kallade ”knock-out”-tekniken, saknar Htr1d-
receptorn påverkas när det gäller motoriken och då sett förändringar i koordinationen. För 
att kunna tolka sina resultat på bästa sätt är det viktigt att veta var receptorn finns i 
vävnaden för att veta vilka regioner som är involverade i beteendeförändringen.  
 
Genuttrycket av Htr1d har här studerats och det visade att genen finns uttryckt i flera 
olika delar av hjärnan, bland annat i striatum, en del av storhjärnans undre del som delvis 
är förknippad med rörelse. Jag har även använt en genetiskt förändrad mus som har en 
gen som inte finns hos en vanlig mus. Den här extra genen kodar för ett protein som 
klipper i genomet på ett särskilt ställe och då gör att andra proteiner kommer att 
uttryckas, men bara i de celler där Htr1d finns. Dessa kan analyseras och på så sätt 
används ”klipparproteinet” för att ta reda på vad gamma-motorneuronen har för 
egenskaper. Detta kan göras på många olika sätt, till exempel genom att låta gamma-
motorneuronen producera ett toxin som dödar just dessa celler och se vad det får för 
påverkan för motoriken. 
 
Jag kunde se att genuttrycket av ”klipparproteinet” till stor del stämde överens med 
Htr1d-uttrycket, enligt förväntningarna. Det visade sig dock att markörproteinerna inte 
gick att detektera, vilket kan betyda att genen för ”klipparproteinet” uttrycks som den 
ska, men att proteinet har någon defekt som gör att det inte klipper på rätt ställe. Fortsatta 
studier inom detta område kommer förhoppningsvis leda till att man lyckas få 
”klipparproteinet” att fungera så att markörproteinerna kommer att uttryckas. Då kommer 
man att kunna jobba vidare mot att förstå mer av det centrala nervsystemets komplexitet.  
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