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Människan har bara omkring 25000 gener, men de kan tillsammans koda för så mycket som 
en miljon proteiner. Även om vi vet mycket om några av dem så finns det många proteiner vi 
inte vet någonting om. Då proteiner är livets byggstenar är det viktigt att ta reda på vad alla 
dessa okända proteiner gör, dels för att bättre förstå hur vi fungerar men också för att kunna 
utveckla bättre behandlingar mot sjukdomar. Så hur gör man då för att ta reda på vad 
proteiner gör? Ett sätt är att använda sig av knockoutdjur, en metod där en eller flera gener 
tagits bort från till exempel en mus. Musen kommer då att sakna det proteinet den bortagna 
genen kodar för, och genom att studera förändringar i den musen kan man få en bättre bild av 
det borttagna proteinets funktion.  
 Oftast när man börjar jobba med ett nytt protein har man redan lite information. 
Man kan jämföra proteinets struktur med andra proteiner, och om man hittar något liknande 
protein kan man anta att de har en liknande funktion. Man kan också se var någonstans i 
kroppen proteinet finns. Om proteinet till exempel bara finns i musklerna men ingen annan 
stans kan man utgå ifrån att det har något med musklernas funktion eller uppbyggnad att göra. 
Jag jobbade med proteinet P4, ett protein som finns i specifika grupper av nervceller i hjärnan 
och ryggmärgen. P4 har en liknande struktur som en grupp transportörsproteiner, det vill säga 
proteiner som transporterar någonting in eller ut genom cellmembran. Efter att ha tittat ännu 
noggrannare på proteinets plats inne i nervceller har man sett att det sitter i vesiklar; behållare 
i celler som fungerar som förvaringsplatser för olika proteiner eller andra molekyler. Med den 
här informationen kan man gissa sig till att P4 transporterar någonting in eller ut från vesiklar, 
men vad och vilken biologisk funktion den har är svårare att lista ut och kräver mer 
experiment.  

Det är här knockoutmössen kommer in. Genom att testa möss som saknar P4 
och se hur de skiljer sig från vanliga möss kan man få en bättre idé om vad P4 transporterar. 
Det finns en mängd olika tester utvecklade för att se skillnader i beteende mellan 
knockoutmöss och vanliga möss, i allt från motorik till ändringar i mössens normalbeteende. 
Man kan också ge knockoutmössen en drog och sen utföra ett beteendetest. Om 
knockoutmössen inte beter sig som vanliga möss efter en sådan drogbehandling kan man dra 
slutsatsen att det borttagna proteinet är involverat i det systemet drogen påverkar.  

Genom att göra flera beteendetest har jag kunnat se att P4-knockoutmössen har 
bättre motorik och är mer aktiva. Jag har också gett dem drogerna kokain och amfetamin, två 
droger som ökar nivån av dopamin i hjärnan. Dopamin är en lyckosubstans som gör oss mer 
glada och motiverade. P4 mössen reagerade inte som vanliga möss efter att ha fått dessa två 
droger, vilket tyder på att P4 är involverat i dopaminsystemet.  

Alla dessa beteendetest har tagit mig en bra bit på vägen, men i slutändan måste 
man ändå göra molekylära studier för att verkligen bestämma ett proteins funktion.  Även där 
är knockoutmöss väldigt användbara hjälpmedel. De hjälper till att se vart man ska titta, och 
utan dem skulle processen vara långt mycket längre och svårare. Med P4 har jag ännu en bit 
kvar på vägen, men med knockoutmössens hjälp ska det nog inte dröja så länge innan 
funktionen av ännu ett av de tusentals okända proteinerna i våra kroppar har blivit klarlagt. 
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