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Den nya genen har upptäckts vara uttryckt i de hjärnregioner som också är 
involverade i hjärnans belöningssystem. Detta system ser till att vi vill ha mer av 
någonting, även om detta inte är bra för oss. Syftet med detta system är i grunden 
att säkra artens överlevnad, snarare än individens. 
 
Belöningssystemet främsta signalsubstans är dopamin. Den förstärker kraftigt begäret 
efter viss mat och samt efter droger, även om den inte är ansvarig för njutningskänslan i 
sig. Gener som är involverade i framställning och nedbrytning av dopamin samt i 
receptorer och transportörer för dopamin kan påverka belöningssystemet. Även gener 
som ger förändringar i dopaminmetabolismen och dopaminneuronen som t.ex. 
signalsubstansen GABA. GABA-neuron är den främsta källan till hämning av det 
centrala nervsystem och det är också just i sin egenskap som signalhämmare som GABA 
påverkar de dopaminergiska neuronen så de får minskad signalering. Detta sker genom 
en ökad frisättning av GABA till måldopamincellen, vilket ger en så kallad 
långtidshämning, denna verkar spela en stor roll för utveckling av beroende. 
 
Den nyupptäckta genen kodar för membranprotein och från resultat i den här studien har 
jag kunnat konstatera att den uttrycks i GABA neuron. Försök med råttor behandlade 
med Bupropion, ett antidepressivt läkemedel som hämmar återupptaget av bland annat 
dopamin, har visat signifikant högre uttryck av genen i speciella hjärnregioner efter 
behandling, jämfört med kontrollgruppen.  Detta tyder på att genen är involverad i 
regleringen av dopamin. 
 
Jag har i den här studien främst använt mig av två tekniker: in-situ hybridisering som 
består i att man spårar gen sekvenser i en vävnad, samt immunohistokemi som på 
liknande sätt märker in specifika proteiner. Den nyupptäckta genen har märkts in 
tillsammans med en annan känd gen alternativt med ett cellspecifikt protein. På detta sätt 
har jag kunnat se om genen uttrycks i samma celler som markörgenerna. Analyser av 
resultaten har förutom uttryck i GABA-neuron också visat att genen uttrycks av NPY- 
neuron (som ger hungerkänsla) samt hos de POMC-neuron som finns i området för 
reglering av matintag och ger mättnadskänsla. 
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