
Ökad känslighet hos vuxna möss för Alzheimermedicinen Donepezil i djur exponerade 
för etanol under en kritisk period av hjärnans utveckling

Jesper Säfholm

Under våra liv exponeras vi för en stor andel av olika toxiska substanser. Vissa av dessa är i 
sig själv farliga för individen medan andra är ofarliga för den vuxna individen, men ger sin 
effekt via modern och ger skador på fosternivå. Neurotoxikologiskutvecklingsbiologi är 
studier av effekter hos det utvecklande fostret som orsakats på grund av exponering under 
vissa kritiska utvecklings faser. Vissa av dessa exponeringar kan resultera i förändringar i 
beteende senare i livet samt även en annorlunda respons till olika kemiska substanser.

Under senare år har ett ökat antal av fosterskador observerats, både när det gäller skador på 
det centrala nervsystemet samt minskande födelsevikter. Man har även sett rapporter på ett
ökat antal av barn med beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, inlärning och 
minnessvårigheter. Under samma tid har även rapporter visat att en mängd kemikalier som vi 
använder till vardags potentiellt kan orsaka fosterskador. 

En intressant period är utvecklingen av det kolinerga systemet då det har visat sig ha relevans 
för normal utveckling av sensoriska och motoriska funktioner. I det kolinerga systemet 
skickas nervsignaler via acetylkolin (ACh). Det syntetiseras i den presynaptiska delen av en 
nerv för att sedan, via vesiklar, transporteras ut och binda in till receptorer på den 
postsynaptiska delen av en ny nerv. Detta gör att signalen skickas vidare. ACh bryts sedan ner 
av acetylkolinesteras (AChE) till kolin och acetat. Kolinet tas upp av nerven och återanvänds 
vid nyproduktion av ACh. Hos möss och råtta har man sett att utveckling av det kolinerga 
systemet sker under de första veckorna efter födseln.

Mina studier har undersökt om det är några skillnader i beteende hos möss som exponerats 
neonatalt för olika doser av etanol samt även om känsligheten för den aktiva substansen i en 
Alzheimer medicin, donepezil, är förändrad hos dessa neonatalt etanolexponerade möss. Jag 
använde mig av två olika doser etanol: en lågdos på 0.6 samt en högdos på 2 gram etanol/kg 
kroppsvikt.

I mitt första experiment exponerades möss för högdosen vid 3, 10 eller 19 dagars ålder. Jag 
utförde sedan spontanbeteendetester, djurens beteende observeras efter ett vanligt burbyte, då 
de var 3 månader gamla. Det man kunde se var att djur som exponerats för etanol dag 3 och 
10 inte betedde sig normalt. Istället för att lugna ner sig så blev de mer och mer hyperaktiva 
under den 60 minuters period som de observerades. I det andra experimentet exponerades djur 
för både en låg eller en hög dos, men endast vid 10 dagars ålder, samt undersökte beteendet 
vid 3 månaders ålder. Det visade sig att endast den högre dosen förändrade beteendet. 
Samtliga dessa djur exponerades, i vuxen ålder, för donepezil vilket visade en förändrad 
känslighet hos de djur som exponerats för den högre dosen etanol. Den effekt man såg kunde 
dock inte observeras 1 månad senare.

Det mitt arbete visade var att exponering för en relativt låg dos etanol, vid en viss period i 
utvecklingen, kan förändra känsligheten för kemikalier hos den vuxna individen.
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