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Glutamat är en aminosyra med många funktioner i kroppen. Den används till exempel för att 
bygga upp proteiner och som delsteg vid syntes av andra ämnen (till exempel DOPA som 

alzheimerpatienter får brist på). Den intressanta funktionen glutamat har i det här arbetet är 
som förmedlare av nervsignaler mellan nerverna, en så kallad neurotransmittor. Just för att 

glutamat används till så mycket i kroppen är det svårt att markera ut bara de nerver som är av 
intresse för studier av glutamatsignalering. En lösning på problemet uppstod då man för några 

år sedan hittade ett protein, vesikulär glutamattransportör 2, även kallad VGLUT2, som 
paketerar in glutamat i synapsblåsor, vilka är de som tömmer ut transmittorerna i synapsen på 

väg till nästa nerv. Dessa vesikulära glutamattransportörer finns enbart i glutamaterga neuron 
och det går att genetiskt modifiera möss så att proteinet blir dysfunktionellt i vissa av deras 

nerver. Genom att jämföra dessa möss med vanliga, kontroller, kan vi studera betydelsen av 
VGLUT2. I den här studien undersöks VGLUT2 i nervbanor som rör smärta och klåda. För 

att veta vilka individer som har blivit modifierade tar vi reda på mössens genotyp på samma 
sätt som misstänkta vid brott, med PCR, polymerase chain reaction. Vi har sett att de 

genmodifierade mössen kliar sig betydligt mer än kontrollerna. För att se exakt var 
förändringarna skett måste hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet) undersökas. Man 

skär då tunna snitt av dessa organ och behandlar sedan med en probe som specifikt binder till 
just VGLUT2s mRNA, steget mellan DNA och protein. Sedan tillsätts en antikropp som 

binder till proben och hela snitten läggs i framkallningsvätska för att antikroppen ska bli 
färgad. På så sätt kan man jämföra förekomsten av prickar (VGLUT2-bundna antikroppar) 

mellan kontrollerna och de modifierade ”knockout mössen”. De snitt jag har jämfört efter de 
här 10 veckorna visar inte någon tydlig skillnad mellan kontroll och knockout. Anledningen 

till det är troligtvis att de populationer av nerver som blivit påverkade är så små att det krävs 
en högre upplösning för att se dem. Det kan fås genom att analysera snitten med fler prober 

som binder andra kända proteiner förutom VGLUT2.  
 
 
Examensarbete i biologi, 10 p VT 2007 
Institutionen för Biologisk Grundutbildning och Institutionen Neurovetenskap, Enheten för 
Genetisk Utvecklingsbiologi, Uppsala Universitet 
Handledare: Malin Lagerström och Klas Kullander    


