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SAMMANFATTNING 
 
Traumatisk hjärnskada (THS) är en av de vanligaste orsakerna till död och bestående skador 
hos befolkningen i västvärlden. Tack vare forskning inom området har förståelsen ökat för de 
patofysiologiska förändringar som sker i hjärnan efter mekanisk inverkan och därmed har 
även den medicinska behandlingen vid THS förbättrats genom införandet av neurokirurgisk 
intensivvård. Specifik farmakologisk behandling för att begränsa skadan efter THS saknas 
dock fortfarande, vilket ger anledning till forskning i djurmodeller av THS. En bestående 
skada som många patienter drabbas av efter THS är försämrad inlärningsförmåga och sämre 
minne. Inlärnings- och minnesförsök är därför en viktig del av utvärderingen av 
behandlingsförsök i THS-modeller. Detta har hittills gjorts på råtta. Det här arbetet är ett 
pilotprojekt för framtida forskning med transgena möss, vilken förväntas leda fram till nya 
behandlingsmetoder som kan begränsa hjärnskadans omfattning.  
 
Innan introduktion av THS hanterades mössen för att minska stressen och få dem mer 
samarbetsvilliga under senare test. Hjärnskador av två olika svårhetsgrader (0,5 och 1,0 mm 
kortikal kompression) introducerades med s.k. Controlled Cortical Impact (CCI), en vida 
använd modell för experimentell THS. Ett griptest samt en återhämtningsperiod efter trauma 
försäkrade god simförmåga vid efterföljande inlärnings- och minnestest. Dag 11-15 efter 
trauma simmades mössen (traumagrupper och kontroller) i s.k. Morris Water Maze (MWM), 
där de sökte efter en platå gömd under vattenytan. Latenstiden för musen att hitta platån 
noterades som ett mått på inlärningsförmåga. I ett minnestest under vilket platån plockats upp 
från bassängen studerades även söktiden efter platån samt andel korsningar av platåns tidigare 
läge Efter sista simningen dag 15 efter THS avlivades djuren och hjärnorna plockades ut för 
morfologisk undersökning. 
 
Samtliga möss förbättrade snabbt latenstiden och visade vid minnestestet att de lärt sig var 
platån befann sig. Hos de traumatiserade djuren kunde morfologiska förändringar påvisas hos 
en del av djuren, men ingen korrelation mellan kognitiv förmåga och morfologisk förändring 
kunde påvisas. I en traumagrupp där morfologiska förändringar av hippocampus kunde ses 
hos 2/3 av djuren fanns en tendens till försämrad inlärningsförmåga. 
 
Slutsatser som kan dras av försöket är att det krävs en noggrann utprovning av traumats 
svårighetsgrad hos möss, att möss av stammen C57BL är lätta att få att samarbeta i MWM 
och att modifieringar av MWM-proceduren skulle kunna göra testet känsligare för att 
förbättra utslaget vid mätning av kognitiv förmåga. Exempel på modifieringar är att simning 
skulle kunna ske i en större pool, ledtrådar placeras längre bort från poolens centrum, tiden 
vid minnestestet förkortas och minnet testas vid fler senare tidpunkter efter sista 
inlärningstillfället. 
 
 
INLEDNING 
 
Traumatiska hjärnskador (THS) är bland de vanligaste orsakerna till död bland unga vuxna i 
industrialiserade länder (Nilsson 1994, Morrison et al. 1998). Omkring 40% av alla 
dödsolyckor i många av världens länder beror på hjärnskador (Kraus & McArthur 1996). 
Även i de fall där skadorna inte leder till döden orsakar de mycket lidande för de drabbade 
och deras anhöriga samt kräver i många fall komplexa vårdresurser resten av livet (Leathem 
et al. 1996, Sinson et al 1997, Morrison et al. 1998, Satz et al. 1998, Littlejohns & Bader 
2005). Det har därför satsats mycket forskning på hjärntrauma vilket har lett till ökad 
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förståelse för hjärnskadornas natur med en förbättring av den medicinska behandlingen som 
följd. Ett resultat av forskningen är insikten att skadan från traumat kan delas upp i två typer 
av skada. En primär skada uppstår av mekanisk påverkan vid själva olyckstillfället och en 
sekundär skada uppkommer på grund av fördröjda patofysiologiska förändringar till följd av 
den primära skadan. Den sekundära skadan kan förvärras i timmar eller dagar efter 
olycktillfället (Povlishock 1993, Nilsson 1994, Cherian et al. 1996, Dearden 1998, Morrison 
et al. 1998, DeKosky 2004). Den primära skadan går bara att förhindra genom 
olyckförebyggande åtgärder medan skadeförloppet hos den sekundära skadan går att påverka 
medicinskt så att skadans omfattning minskar. Även om kunskapen om det sekundära 
skadeförloppet ökar är den patofysiologiska förändringen så komplex att specifik 
farmakologisk behandling fortfarande saknas (Sinz et al. 1999, D'Hooge & De Deyn 2001, 
Abrahamson EE et al. 2006) 
 
Forskningen kring hjärnskador har utvecklats med olika modeller för att introducera skada 
och med den ökade etiska medvetenheten. Till en början användes större djur som primater, 
kanin och hund, medan det nu är vanligare med råttor och möss (Lighthall et al. 1989, Nilsson 
1994). En fördel med möss är möjligheten att använda transgena möss eller knockoutmöss för 
att studera vilka gener och signalmolekyler som är verksamma vid förloppet av sekundär 
skada eller nedsatt kognitiv förmåga (Chen et al. 1997, Erickson et al. 1997, Wolfer et al. 

1997, Fox & Faden 1998, Lipp & Wolfer 1998, Murai et al. 1998, Whalen et al. 1999). Vid 
kognitiva test med transgena möss är det viktigt att tänka på vilka förutsättningar 
ursprungsstammen har som den genetiskt modifierade musen är framställd från eftersom 
inlärningsförmåga hos mus varierar med stam (Scwegler et al. 1988, Upchurch & Wehner 
1988, Deutsch 1993, Montkowski et al. 1997, Owen et al. 1997, Lipp & Wolfer 1998, Royle 
et al. 1999). Förutom djurmodeller har på senare tid även utvecklats in vitro modeller av 
mekanisk skada av centrala nervsystemet (Kimelberg 1995, Morrison et al. 1998). 
 
Traumamodeller för hjärnskador har tagits fram för att producera en skada under 
kontrollerade former, så att en skada av samma grad kan reproduceras och undersökas 
(Lighthall et al. 1989). Två av modellerna som är vanligt förekommande är ”fluid percussion” 
och ”controlled cortical impact” (CCI) (Dixon et al. 1987, Lighthall 1988, McIntosh et al. 
1989, Lyeth et al. 1990, Smith et al. 1991, Hamm et al. 1992, Hicks et al. 1993, Pierce et al. 
1993, Dixon et al. 1995, Kochanek et al. 1995, Smith et al. 1995, Gorman et al. 1996, Hamm 
et al. 1996, Cherian et al. 1996, Clark et al. 1997, Scheff et al. 1997, Sinson et al. 1997, 
Unterberg et al. 1997, Carbonell et al. 1998, Fox & Faden 1998, Murai et al. 1998, Dixon et 

al. 1999, Guluma et al. 1999, Whalen et al. 1999, Sheibani et al. 2004). CCI är den modell 
som ger den mest fokala skadan av valbar grad som är analog med den anatomiska och 
fysiologiska förändringen som syns kliniskt (Lighthall 1988). 
 
Med hjälp av diverse färgningsmetoder kan hjärnskadan undersökas morfologiskt. I det här 
försöket användes två olika färgmetoder: Hematoxylin & Eosin-färgning (H&E) samt MAP2-
immunohistokemi. H&E-färgning ger celler med blå kärnor och rosa-röda övriga strukturer 
med hjälp av de två färgerna hematoxylin och eosin (Färgmetod. Haematoxylin-Eosin 1997 

Översiktfärgning av obduktionsmaterial, Sektionen för neuroendokrin-patologi, Uppsala 
univeritet). MAP2-immunohistokemi färgar in nervcellkroppar och dendriter (Li 1995, 
Clausen 1998). Vid immunohistokemi färgas önskvärda molekyler in med hjälp av 
antikroppar. Vid en variant inkuberas proven först med en primär antikropp mot molekylen 
som vill påvisas och sedan med en biotinerad sekundär antikropp som binder till den primära. 
Till biotinet på den sekundära antikroppen binds sedan avidin kopplat med enzymet 
peroxidas. Innan inkubering med primär och sekundär antikropp blockeras ospecifik bakgrund 
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med serum. Peroxidas oxiderar bl.a. DAB (3,3´-Diaminobenzidintetrahydroklorid) som då 
bildar en brun fällning där MAP2-antikroppar bundit (Naish 1989). 
 
Bestående skador av hjärntrauma kan kategoriseras som fysiska, kognitiva eller 
beteendemässiga/emotionella (Leathem et al. 1996). Den nedsatta kognitiva förmågan hos 
människor visar sig bland annat som svårigheter att lära in, minnas och lösa komplexa 
problem (Lyeth et al. 1990, Leathem et al. 1996). Inlärning och minne studeras i olika 
beteendetest för mus och råtta beroende på vilken typ av lärande och minne som man vill 
undersöka. Det finns inte en enda hjärnstruktur som står för inlärning och minne utan flera 
olika delar av hjärnan är inblandade vid olika typer av inlärning och lagring av information. 
Delar av hjärnan som är extra viktiga för inlärning och minne är hippocampus respektive 
cortex. Försök har visat att råttor med skadad cortex fortfarande kan lära sig den snabbaste 
vägen till ett lockbete i en labyrint, förutsatt att de får fler försök på sig, men att minnet av den 
kortaste vägen försvinner vid skada av cortex efter inlärning (Bear et al. 1996). Andra försök 
med åttaarmad betad radiell labyrint visar att minnet av vilka armar som betats fortfarande 
finns kvar vid ett senare test efter avlägsnande av hippocampus, men att råttan då inte lär sig 
vilka armar den nyss varit och ätit upp lockbetet i utan går in i dessa armar flera gånger 
(Jarrard 1993, Bear et al. 1996).  
 
Morris water maze (MWM) är det mest använda beteendetestet vid THS-studier (D'Hooge & 
De Deyn 2001). Till skillnad från andra inlärnings- och minnestest lär sig djuren uppgiften 
snabbt och de behöver inte motiveras genom matberövande eller elchocker vilka kan påverka 
försöksresultatet (Brandeis et al. 1989, Hamm et al. 1996). Testet kräver även större 
orienteringsförmåga än vad tex. åttaarmade radiella labyrinten gör, där råttan eller musen 
egentligen bara behöver välja riktning i ett antal punkter. I MWM släpps försöksdjuret ned i 
en bassäng med en under vattenytan gömd plattform där djuret kan sätta sig för att bli räddad 
ur bassängen. För att hitta plattformen så snabbt som möjligt måste djuret skapa sig en bild av 
rummet som poolen är i och sedan komma ihåg vilken position platån har i förhållande till 
avlägsna ledtrådar. Det finns inga ledtrådar som är nära plattformen eftersom den är 
genomskinlig och sänkt nedanför vattenytan. För att vara helt säker på att plattformen inte 
syns, vilket skulle medföra att det blir lättare för försöksdjuret, kan vattnet göras 
ogenomskinligt med hjälp av lite mjölk eller målarfärg (Morris 1981, Morris 1984). För att 
lära sig den komplexa uppgiften och skapa sig en inre karta över rummet använder sig djuret 
av hippocampus (Schwegler et al. 1988, Hicks et al. 1993, Jarrard 1993, Logue et al. 1997, 
Lipp & Wolfer 1998, Bear et al. 1996, Florian & Roullet 2004). 
 
Vid simning av möss är det extra viktigt att mössen är samarbetsvilliga. Till skillnad från 
råttor har möss en förmåga att hoppa samt att sluta simma och bara ligga och flyta då de inte 
vill delta (Morris 1998). Tidigare har konstaterats att ohanterade råttor presterar sämre vid 
olika beteendetest, bl a  MWM, jämfört med hanterade (Hölscher 1999). Det finns även test 
som visar på ett försämrat försöksresultat hos vissa musstammar då de utsatts för stress innan 
simning (Francis et al. 1995). 
 
MWM har använts till många andra försök än experimentell hjärntrauma (Brandeis et al. 
1989). För att nämna några har beteendetestet använts vid undersökningar av näringsintag 
(Means et al. 1993, Bellush et al. 1996), kön (Lamberty & Gower 1988), ålder (Lamberty & 
Gower 1990, Lamberty & Gower 1991, Gower & Lamberty 1993, Lamberty & Gower 1993), 
miljögiftspåverkan (Eriksson & Fredriksson1996a, Eriksson & Fredriksson1996b), 
fosterpåverkan av livmodermiljö (Denenberg et al. 1998a, Denenberg et al. 1998b) och 
påverkan av bakterietoxin (Sparkman et al. 2005). 
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Tidigare har endast THS- med MWM-försök på råtta gjorts vid enheten för neurokirurgi 
(Nilsson 1994, Clausen 1998). Det här arbetet pågick 1999 och var ett pilotprojekt inför 
framtida forskning med transgena möss på avdelningen. Projektet ämnade till att undersöka 
huruvida CCI på mus kan utvärderas i MWM och om det finns någon korrelation mellan 
morfologisk skada och kognitiv störning. Efter pilotprojektet har arbetet på institutionen 
fortskridigt på råtta i MWM (Clausen 2004) och med utvärdering av en ny metod för analys 
av beteendestörning efter THS s.k. Concentric square field (CS) (Clausen et al. 2001). Projekt 
med CCI på transgen mus och stamceller har även påbörjats (personlig kontakt Clausen 
2006). Utvärdering av CCI i MWM på mus, nativ eller transgen, har hittills bara gjorts i ett 
fåtal publicerade studier (Sinz et al. 1999, Whalen et al. 1999, Varma et al. 2002 , Bermpohl 
et al. 2005). MWM började användas på mus första gången 1998 (Carbonell et al. 1998) och 
har sedan dess används i ett 30-tal publicerade studier, med ökad frekvens från 2002. 
 
 
MATERIAL OCH METODER 
 
Djur 

Till försöket användes möss av stammen C57BL (Möllergård). Stammen har tidigare använts 
både vid hjärntrauma med CCI, (Smith et al. 1995, Fox & Faden 1998, Whalen et al. 1999) 
och beteendestudier i MWM (Upchurch & Wehner 1987, Upchurch & Wehner 1988, Means 
et al. 1993, Frances et al. 1995, Smith et al. 1995, Bellush et al. 1996, Chapillon & Roullet 
1996, Klapdoor & van der Staay 1996, Logue et al. 1997, Montkowski et al. 1997, Schwegler 
et al. 1997, Carbonell et al. 1998, Fox & Faden 1998, Royle et al. 1998, Whalen et al. 1999). 
C57BL har visat sig, till skillnad mot vissa andra musstammar, vara goda simmare med bra 
spatial inlärningsförmåga (Schwegler et al. 1997, Upchurch & Wehner 1988, Frances et al. 
1995, Klapdoor & van der Staay 1996, Royle et al. 1998).  
 
Totalt användes 41 möss i två experiment (tabell 1 och 2). Mössen hade fri tillgång till mat 
och vatten under hela försöket och förvarades i djurhus med dag/natt-cykler när de inte var i 
försöksrum för simning eller introduktion av trauma. Mössen vägde 23-28 g dagen före 
traumatisering. 17 möss användes i experiment 1, där 13 möss opererades varav 5 operationer 
lyckades, se tabell 1. Vattnet i detta MWM-test var genomskinligt. I experiment 2 användes 
sammanlagt 24 möss varav 16 opererades och 12 överlevde, se tabell 2. I experiment 2 
simmades mössen i vatten som gjorts ogenomskinligt med mjölk. 
 
Tabell 1. Antal opererade och simmade möss i olika försöksgrupper i experiment 1 med klart vatten i MWM. 
Skadedjup och -tryck visas för traumagruppen. 
 

Behandling Antal opererade Antal i MWM Djup (mm) Tryck (bar) 
Trauma 13 5 0,5 0,9-1,0 
Nativa - 4 - - 
 
Tabell 2. Antal opererade och simmade möss i olika försöksgrupper i experiment 2 med grumligt vatten i 
MWM. Skadedjup och -tryck visas för traumagrupper. 
 

Behandling Antal opererade Antal i MWM Djup (mm) Tryck (bar) 
Trauma 5 4 1,0 0,4-0,5 
Trauma 5 3 0,5 0,8 
Sham 6 5 - - 
Nativa - 13 - - 
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Hantering 

För att minska stressen och få djuren samarbetsvilliga vid senare test hanterades djuren fem 
minuter per dag i fem dagar i djurhuset. Mössen plockades upp i svansen och sattes ned, 
klappades på ryggen samt hölls i ryggskinnet som vid intraperitoneal injektion. 
 
 
Traumatisk hjärnskada 

Alla försök skedde i enighet med Uppsala Djurförsöksetiska Nämnd. Mössen opererades av 
Fredrik Clausen, doktorand vid neurokirurgen. Efter nedsövning med pentobarbital (60 
mg/kg) sattes mössen i en stereotaktisk ram där huvudet hölls på plats under operationen. 
Kraniet frilades från hud och en liten bit av kraniet, 4 mm i diameter, togs försiktigt bort med 
fin tandläkarborr. Kraniotomin lokaliserades 2 mm till vänster om mittlinjen och 1 mm bakom 
bregma, se figur 1. Den frilagda hjärnytan åsamkades sedan en skada.  
 

 

Figur 1. Schematisk skiss av musens huvud med mittlinje (A),  
bregma (B) med bakomliggande hippocampus, träffpunkt för  
slagtopp (C) och borttagen del av kraniet (D). 

 
Under operationen hölls kroppstemperaturen så nära 38°C som möjligt med hjälp av rektal 
termometer och värmedyna. Hjärnskadan utfördes med den tidigare utvecklade och använda 
CCI-modellen (University of California, Los Angeles) (Lighthall 1988, Hamm et al. 1992, 
Kochanek et al. 1995, Smith et al. 1995, Cherian et al. 1996, Clark et al. 1997, Scheff et al. 
1997, Unterberg et al. 1997, Fox & Faden 1998, Murai et al. 1998, Dixon et al. 1999, Whalen 
et al. 1999). Instrumentariet bestod av en pneumatisk cylinder med reglerbart arbetstryck och 
justerbar slaglängd (figur 2). Längst ut på cylinderns pistong satt en plan slagtopp som sattes 
mot den frilagda hjärnytan. I det här försöket på mus användes en slagtopp med 2 mm 
diameter och tre olika skadegrader med varierande djup och tryck enligt tabell 1 och 2. 
Shamopererade möss utsattes inte för CCI-skada utan endast för borttagande av kraniumbit 
samt exponerad dura och fungerade som kontroll att djuren inte skadades av 
förberedelseproceduren. Förutom shamopererade djur användes även nativa djur som kontroll 
i försöket. 

B

A

C
D
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Figur 2. Traumautrustning med pneumatisk cylinder (A),  
slagtopp (B), stereotaktisk ram (C) och värmedyna (D). 

 
Motoriskt test 

Ett motoriskt test utfördes för att säkerställa att MWM-prestationen inte påverkades av 
oförmågan att simma istället för av navigationsskickligheten som tänkt (Morris 1981, Morris 
1984, Hamm et al. 1992, Dixon et al. 1995, Dixon et al. 1999). Mössens motorik 
utvärderades med hjälp av ett griptest så som i tidigare studier (Hall 1985, Panter et al. 1992, 
Adelson et al. 1997, Whalen et al. 1999). Testet utfördes i MWM-rummet dag 1-5 efter den 
experimentella hjärnskadan. Mössen plockades upp i svansen och hölls så att båda 
framtassarna greppade en horisontell ståltråd. Ståltråden var 60 cm lång och uppspänd mellan 
två stativ på 50 cm höjd. Under tråden fanns ett mjukt underlag för mössen att landa på. 
Svansen släpptes varvid musen antingen höll fast vid tråden eller ramlade ned beroende på 
motorfunktionen. Testet varade under 30 sekunder och motorisk status poängsattes enligt 
kriterier i tabell 3. Varje mus placerades på tråden tre gånger per dag med fem minuters 
vilotid mellan testen. Den motoriska poängen för dagen räknades ut genom att ta medelvärdet 
av de tre testen. 
 
Tabell 3. Poängkriterier vid griptest. 
 

Poäng Kriterium 
0 Föll av tråden inom 30 sekunder 
1 Höll fast på något sätt under 30 sekunder 
2 Höll fast under 30 sekunder med fyra tassar i åtminstone 5 sekunder 
3 Höll fast under 30 sekunder med fyra tassar och svans i åtminstone 

5 sekunder 
4 Höll fast under 30 sekunder med fyra tassar och svans samt 

förflyttade sig längs tråden i åtminstone 5 sekunder 
5 Förflyttade sig till en av de vertikala punkterna inom 30 sekunder 

A 

C 

B 

D 
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Beteendetest 

MWM-test, med inlärnings- och minnesförsök efter trauma, utfördes på liknande sätt som i 
tidigare experiment (Hamm et al. 1992, Dixon et al. 1995, Hamm et al. 1996, Murai et al. 
1998, Dixon et al. 1999). 
 
Inlärningstest. Dag 11 efter operationen testades mössens inlärningsförmåga i fem på 
varandra följande dagar. Varje mus fick fyra försök per dag att hitta en osynlig platå placerad 
en halv cm under vattenytan i en cirkulär pool. Mössen släpptes ned i svansen med huvudet 
mot bassängväggen vid en av poolens fyra tänkta väderstäck, N, Ö, S eller V (se figur 3). Alla 
startpositioner nyttjades med slumpvis vald ordning varje dag så att musen inte visste åt vilket 
håll den skulle simma för att hitta plattformen. Platån intog samma position under en testdag 
men flyttades till nästa dag så att alla fyra kvadranter av poolen representerades åtminstone en 
gång (figur 3). Vid varje försök mättes latenstiden för musen att hitta den gömda plattformen 
och om musen inte hittat målet inom 60 sek. lyftes den upp på platån. När musen kommit upp 
på plattformen fick den sitta där 10 sek. innan den plockades upp, torkades av och fick vila i 
30 minuter till nästa försök. I de fall där musen själv hoppade av plattformen inom 10 sek. 
sattes den tillbaka och plockades inte upp förrän den accepterat att sitta kvar på plattformen. 
På så sätt lär sig musen att det leder till räddning att hitta plattformen och sitta kvar på den 
(Morris 1998).  

 

 
Figur 3. Skiss över MWM-poolen med  Figur 4. MWM-poolen i experiment 2 med grumligt 
de olika startpositionerna (N, Ö, S, V)  vatten. Rullgardiner med målade ledtrådar fanns neddragna  
och plattformslägena (1, 2, 3, 4). runt om poolen under försöken. Poolen var en förminskad 

variant av en större pool. 

 
Minnestest. Sista dagen efter de fyra ordinarie försöken testades musens minne genom ett 
probförsök. I detta försök plockades plattformen bort och musen fick simma fritt i bassängen 
under 60 sek. Andel tid tillbringad i kvadranten där plattformen senast funnits placerad samt 
relevanta målbesök mättes. De relevanta målbesöken beräknades genom att mäta antalet 
målkorsningar i kvadranterna och sedan ta korsningarna i kvadranten med plattformens 
senaste position delat med totala antalet målkorsningar. Relativa målbesök ger ett mer korrekt 
värde på probförsöket än söktid i kvadranten då den tidigare parametern inte är beroende av 
mössens individuella skillnader i t ex simhastighet (Scheff et al 1997). Simhastighet är annars 
en parameter som påverkar resultatet märkbart (Klapdor & van der Staay 1996). 
 

                      N 
 
             1                 2 
 

      V                                     Ö 
 
             3                 4 
 
 

                      S 
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Försöksuppställning. Poolen var placerad i ett försöksrum med belysning i rummets alla fyra 
hörn. Runt poolen fanns rullgardiner neddragna ca 25 cm från kanten. Gardinerna som var 
enfärgade innehöll ledtrådar i form av ritade mönster för musen att orientera sig efter, se figur 
4. Simbassängen var gjord av glasfiber och hade en diameter på 100 cm och en höjd på 40 
cm. Som synes i figur 4 var poolen en förminskad variant av en större pool. I mitten av en av 
de tänkta kvadranterna, 20 cm från poolkanten, placerades den genomskinliga plattformen av 
plexiglas. Plattformen var 30 cm hög med en sida på 11x11 cm och en ojämn rutad yta för 
musen att greppa. Genom hela försöket hölls vattentemperaturen 24 ± 1 °C, då mössen gärna 
hoppar vid kallare temperatur och inte gör sig besväret att simma vid varmare 
vattentemperatur (Morris 1998). Simningar utfördes både i klart vatten (experiment 1) och i 
vatten grumlat med mjölk för att vara säkrare på att plattformen inte var synlig för musen 
(experiment 2, figur 4). 
 
Datainsamling och -bearbetning. En videokamera (VP112) i taket ovanför poolen registrerade 
simningarna och vidarebefordrade informationen till en monitor och en dator med tillhörande 
mjukvara (HVS Image). För att kameran skulle registrera den svarta musen mot en mörk 
poolbakgrund fästes en vit tejpbit på musens rygg. Data från simningarna fördes först över till 
och bearbetades i Statview och omarbetades sedan grafiskt i Microsoft Excel. Av 
latenstiderna från en och samma dag beräknades medelvärdet som fick representera dagens 
inlärningstid.  
 
 
Morfologiska studier 

Morfologiska studier genomfördes på ett urval av försöksdjuren enligt tabell 4 för att få en 
överblick av hjärnskadornas omfattning. Snitt av hjärnorna undersöktes i ljusmikroskop efter 
symptom på skador. 
 
Tabell 4. Antal morfologiskt undersökta djur i olika försöksgrupper i experiment 1 och 2. 
 

Experiment Behandling Antal 
1 0,5 mm trauma 5 
1 nativ 4 
2 1 mm trauma 4 
2 0,5 mm trauma 3 
2 sham 4 
2 nativ 4 

 
Provbehandling vid färgning. Efter sista simningen dag 15 efter trauma sövdes djuren med 
dödlig dos pentobarbital (600 mg/kg) och hjärtat perfunderades med först 200 ml fosfatbuffert 
(PBS, pH 7,4) och sedan 200 ml formaldehydlösning (4%) vid 100 mmHg. Hjärnan plockades 
ut och lades i formaldehydlösning (4%) 1-3 dagar innan den skars i två delar, dehydrerades 
och bäddades in i paraffin. 5 mikrometer tjocka tvärsnitt skars av hjärndelarna bakom bregma 
där hippocampusstrukturen är belägen, se fig 1. Snitten avparaffinerades i varmvattenbad, 
plockades upp på plusobjektglas och rehydrerades i en serie av bad med stigande vattenhalt 
(xylen, 99,5% alkohol, 95% alkohol, 70% alkohol och destillerat vatten). De färgades sedan 
med hematoxylin och eosin (H&E) eller immunohistokemi för MAP2 enligt beskrivning 
nedan. Efter färgning dehydrerades snitten i en serie bad med sjunkande vattenhalt (70% 
alkohol, 95% alkohol, 99,5% alkohol och xylen) och täckglas monterades med Pertex 
(Histolab Products AB). 
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H&E-färgning. Vid färgning med H&E användes bad med Mayers hematoxylin utan 
kloralhydrat (Histolab Products AB) i 5 min. med efterföljande kranvattenbad i 20 min. och 
en snabb färgning (5-30 sek.) i eosin.(Färgmetod Haematoxylin-Eosin. Översiktfärgning av 
obduktionsmaterial 1997. Sektionen för neuroendokrin-patologi, Uppsala univeritet.) 
 
 
MAP2-färgning. Efter rehydrering tvättades immunohistokemiglasen i PBS-buffert under 5 
min. och kördes i mikrovågsugn på 700 W i 10 min. med natriumcitratbuffert (pH 6,0, 0,01 
M). Destillerat vatten fylldes på efter halva tiden i ugnen. Glasen kyldes i destvatten och 
tvättades i PBS-buffert 3x5 min. för att sedan stå i väteperoxid, H2O2, (1% i PBS-buffert) 
under 30 min. Snitten sköljdes åter igen i PBS-buffert 3x5 min. och kaninserum (20% i PBS-
buffert) pipetterades över snitten som sedan lades i fuktkammare under 30 min. Serumet 
avlägsnades och primär monoklonal antikropp mot MAP2 (Sigma, 1:1000 i 1 % kaninserum i 
PBS) applicerades. Efter inkubering i fuktkammare i kylskåp över natt sköljdes snitten på nytt 
i PBS-buffert 3x5 min. för att sedan inkuberas med sekundär biotinerad antikropp (Sigma 
kanin-anti-mus, 1:2000 i PBS), under 30 min. i fuktkammare. Glasen sköljdes i PBS som 
tidigare och Avidin-Biotin-peroxidaskomplex, ABC, (Dakopatts AB, 1:200 i PBS) tillsattes 
under 30 min. i fuktkammare. Efter tvätt i PBS 3x5 min. ställdes glasen i DAB (3,3´-
Diaminobenzidintetrahydroklorid) (2% i 0,02% H2O2 i PBS) i 5 min. och sköljdes 10 min. i 
kranvatten. Snitten motfärgades 50 sek. i Mayers hematoxylin före en sista sköljning i 
kranvatten i 20 min.. 
 
 

RESULTAT 
 
Motoriskt test 

Figur 5 och 6 nedan visar att motorisk status skiljde sig mellan nativa, shamopererade och 
traumatiserade möss både i experiment 1 med genomskinligt vatten i MWM och experiment 2 
med grumligt vatten i MWM. Variationen var störst dag 1 efter trauma och minskade sedan 
med ökad tid efter trauma. Alla opererade grupper, inklusive shamoperade djur, visade 
mycket sämre gripförmåga första dagen efter ingreppet (2,20-3,20 grippoäng) än de nativa 
grupperna (4,08-5,00 grippoäng). Allra sämst motorik hade skadegrupperna med 2,20-2,65 
grippoäng, medan shamgruppen med 3,20 grippoäng inte hade lika försämrad motorik. Dag 3-
5 var variationen inom vissa av grupperna större än mellan grupperna (ej visat). Även de 
nativa grupperna skiljer sig åt i de olika experimenten, där gruppen i experiment 1 hade bättre 
motorstatus än de nativa i experiment 2. 
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Figur 5. Motorisk status för de olika djurgrupperna dag 1-5 efter trauma i experiment 1, med klart vatten i 
MWM. 

 
 

Figur 6. Motorisk status för de olika djurgrupperna dag 1-5 efter trauma i experiment 2, med ogenomskinligt 
vatten i MWM. 

 
 
Beteendetest 

I MWM simmade mössen till en början mest runt bassängens kanter och försökte komma upp 
med framtassarna mot väggen. Efter ett tag i poolen avtog detta beteende och de började korsa 
bassängen och simma mer i det öppna vattnet. De kunde då hitta den gömda plattformen som 
de utan problem tog sig upp på när de simmade rakt mot den. Vid vissa tillfällen tycktes 
mössen simma med sidan mot plattformen utan att förstå att den var där och utan att klättra 
upp på den. Vid enstaka tillfällen hoppade mössen av plattformen innan de blivit räddade, 
men över lag var de lugna och tvättade sig om nosen så fort de strandat på platån. 
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Inlärningstest. Latenstiden för att hitta den gömda platån förbättrades för samtliga möss dag 
15 jämfört med dag 11 posttrauma, se figur 7 och 8. I figur 7 syns att den nativa gruppen i 
experiment 1 var relativt snabb att hitta plattformen redan från början, det tog knappt 14 sek. i 
snitt dag 11 posttrauma, medan det var svårare för traumagruppen som tog 31 sek. på sig. Den 
traumatiserade gruppen förbättrade sin inlärning avsevärt dag 12 och låg efter dag 11 på 
samma nivå som den nativa gruppen. Ingen signifikant skillnad I latenstid kunde påvisas, de 
båda grupperna hade dag 12-15 större variation inom än mellan grupperna (Statview, ej visat). 
 
I experiment 2, där vattnet gjordes ogenomskinligt med mjölk, tog det ungefär lika lång tid 
(23,0-24,3 sek.) för de olika grupperna att hitta plattformen dag 11 posttrauma, vilket kan ses i 
figur 8. Den enda skillnaden mellan grupperna dag 11 var att variationen var mindre inom den 
nativa gruppen än inom de andra grupperna som hade nästan dubbelt så stor variation 
(statistik ej visad). Den nativa gruppens variation var oftast betydligt lägre än 
traumagruppernas även dag 12-15. Dag 12 hade alla grupper förbättrat sina resultat avsevärt 
och det tog ca 10 sek. för samtliga grupper att hitta platån, även om grupperna skiljde sig mer 
åt än dagen innan. Efter dag 12 såg det ut som att skadegrupp 0,5 mm trauma hade svårare för 
att hitta plattformen än övriga grupper. Spridningen inom grupperna var dock relativt stor. 
Endast dag 14 finns ingen överlappande avvikelse mellan grupp 0,5 mm trauma och övriga 
grupper (statistik ej visad). 
 

Figur 7. Tid för de olika försöksgrupperna att hitta den gömda plattformen (latens) dag 11-15 efter trauma i 
experiment 1, med klart vatten i MWM. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

11 12 13 14 15

Dag posttrauma

L
a
te

n
s
 (

s
e
k
.)

0,5 mm trauma

nativ



 12

 

Figur 8. Tid för de olika försöksgrupperna att hitta den gömda plattformen (latens) dag 11-15 efter trauma i 
experiment 2, med ogenomskinligt vatten i MWM. 
 
Minnestest. Figur 9 visar att alla grupper i båda experimenten sökte efter platån i kvadrant 2 
59-69 % av tiden de simmade i polen. Kvadrant 2 var den del av poolen där plattformen 
funnits under tidigare träning samma dag. Ingen signifikant skillnad förekom mellan 
kontrollgrupper och traumagrupper vad gäller söktiden i kvadranten. Inte heller var det någon 
skillnad mellan grupperna i experiment 1 och experiment 2. Variationen inom grupperna var 
lika stor som mellan grupperna (statistik ej visad). 
 
Ingen signifikant korrelation kunde ses mellan grad av trauma och andel relevanta korsningar 
av plattformens tidigare läge. I samtliga försöksgrupper utgjorde korsningar av positionen där 
platån varit placerad under de senaste simningarna 62-71 % av antalet totala korsningar av de 
fyra plattformspositionerna, som figur 10 visar. Andelen relevanta korsningar skiljde sig inte 
åt i de två olika experimenten. Även här var variationen inom grupperna lika stor som mellan 
grupperna (statistik ej visad). 
 

Figur 9. Tid tillbringad i kvadrant 2, där plattformen funnits under de fyra inlärningstillfällena, i förhållande till 
totala söktiden i poolen i experiment 1 (A) och experiment 2 (B). I experiment 1 var vattnet i MWM 
genomskinligt medan det i experiment 2 var ogenomskinligt med hjälp av mjölk. Plattformen avlägsnades från 
poolen innan minnestestet. 
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Figur 10. Korsningar av positionen där plattformen funnits under de fyra inlärningstillfällena i förhållande till 
antalet totala korsningar av plattformspositioner (relevanta målbesök) i experiment 1 (A) och experiment 2 (B). I 
experiment 1 var vattnet i MWM genomskinligt medan det i experiment 2 var ogenomskinligt med hjälp av 
mjölk. Plattformen avlägsnades från poolen innan minnestestet. 

 
 
Morfologiska studier 

Flera olika symptom på skada kunde identifieras hos traumagrupperna med hjälp av snittning, 
infärgning och studier av hjärnan i ljusmikroskop. Grad av morfologisk skada kunde dock inte 
klassificeras efter djup och/eller tryck vid CCI. 
 
H&E-färgning. Flera av de nativa proven innehöll mörkblå skrumpna eosinofila neuron jämt 
spridda över hela snitten. Tre av fyra prov av shamgruppen visade förutom spridda eosinofila 
neuron en något atrofisk bark på höger sida om mittlinjen. Ansamling av eosinofila neuron 
intill den atrofiska barken förekom i två av shamproven. 
 
Infärgning av snitt skurna vid hippocampusstrukturens främre delar närmast bregma (figur 11 
och 13A-B) uppvisade tecken på minimal morfologisk förändring hos många av 
traumadjuren. Flest djur med morfologisk förändring av hippocampus påträffades i gruppen 
0,5 mm trauma i experiment 2 där två av tre möss hade oregelbundet kantiga eosinofila 
nervceller i CA3-regionen av hippocampus på skadesidan, se figur 11B och E. I samma 
traumagrupp i experiment 1 syntes endast sådana förändringar i två fall av fem och i den 
andra traumagruppen, 1 mm, i experiment 2 uppmärksammades skador på hippocampus hos 
50% av mössen. Förutom skador på hippocampus hade fler snitt vid den här positionen 
atrofisk bark med ansamling av eosinofila neuron i cortex på skadesidan (figur 11B och C). 
Många eosinofila celler fanns även på skadesidan i thalamus (figur 11G). 
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Figur 11. H&E-färgning av mushjärna 15 dagar efter trauma. Skadesida till vänster. A: Förminskad bark på 
skadesida (5x förstoring). B: 10x förstoring av skadehemisfär med ansamling av eosinofila neuron (C, 100x), 
kantiga mörka neuron i CA3 av hippocampus (E, 100x) och ökad förekomst av eosinofila celler i thalamus (G, 
100x). D, F och H: Frisk vävnad på motsatt sida (100x, 50x respektive 100x förstoring). 
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Längre fram i hjärnan, framför hippocampusstrukturen (figur 12A och 13E), kunde påvisas 
tydliga tecken av trauma. Skadesidan var kraftigt förändrad med förtvinad cortex, områden 
med ökad eller minskad celltäthet samt dilaterad sidoventrikel, se figur 12.  
 
 

Figur 12. H&E-färgning av mushjärna 15 dagar efter trauma. Skadesida till vänster. A: 5x förstoring av bark 
med ökad celltäthet (D, 100x) och cellraritet (C, 100x) samt dilaterad sidoventrikel på skadesida. B: Normal 
vävnad på motsatt sida (100x förstoring). 

 
 
MAP2-färgning. I figur 13A och B kan ses en representativ MAP2-infärgad hjärna från nativ 
mus med parallellt ordnade neuron över hela barken. Snitt av shamopererade djur visade 
nervcellsdöd i barken på skadesidan i 50 % av snitten. Övriga shamdjur hade neuron i hela 
barken som nativa möss. 
 
Snitt från traumadjur kan ses i figur 13C-F. Som hos fler av traumadjuren fanns områden i 
cortex med nervcellsdöd genom hela barken på skadesidan som var förtvinad. Nervcellsdöden 
var mer utsträckt längre fram i hjärnan, framför hippocampus, jämför figur 13E med 13C. Där 
kunde även ses ett område med ett nätverk av dendriter istället för parallella dendriter som 
fanns i normal vävnad. 
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Figur 13. MAP2-färgning av mushjärna 15 dagar efter trauma. Skadesida till vänster. A och B: Nativ mus med 
jämt spridda och parallellt ordnade neuron i barken (5x respektive 100x förstoring). C-F: 0,5 mm traumamus 
med nervcellsdöd genom hela barken. C och D (5x respektive 50x förstoring) längre bak med 
hippocampusstruktur samt E och F (5x respektive 100x förstoring) längre fram, framför hippocampus. E: 
Dilaterad sidoventrikel på skadesida. F: Ökad celltäthet (till vänster), minskad celltäthet (mitten) och nätstruktur 
av dendriter (till höger). 

 
 
DISKUSSION 
 
Motoriskt test 

De opererade djuren hade försämrad motorisk förmåga dag 1 och 2 efter trauma, men var 
sedan återställda dag 3. Även shamgruppen hade försämrad motorik, men inte lika försämrad 
som traumagrupperna, vilket visar att djuren påverkas av operationen även om de inte utsätts 
för trauma. Den nedsatta förmågan har dock liten betydelse för resultat i fortsatta test i arbetet, 
eftersom motoriken är återställd dag 3 posttrauma och eftersom det finns naturlig variation av 
gripförmågan hos helt nativa djur. 
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Beteendetest 

Som vid tidigare experiment utförda vid andra institutioner var mössen villiga att samarbeta 
vid simningen i MWM. De lärde sig snabbt förstå uppgiften och visade vid minnestest att de 
hade lärt sig söka efter platån vid en viss position (Upchurch & Wehner 1987, Upchurch & 
Wehner 1988, Frances et al. 1995, Bellush et al. 1996, Klapdoor & van der Staay 1996, 
Logue et al. 1997, Van Dam et al 2006). Med tanke på den relativt stora variationen inom alla 
försöksgrupper kan ingen slutsats dras att grad av trauma korrelerar med försämrad inlärning 
eller sämre minne, till skillnad från vad som vid flera tidigare tillfällen har visats på råtta 
(Smith et al. 1991, Hamm et al. 1992, Hicks et al. 1993, Smith et al. 1995, Chen et al. 1996, 
Hamm et al. 1996, Adelson et al. 1997, Logue et al. 1997, Scheff et al. 1997, Sinson et al. 

1997, Carbonell et al. 1998, Dixon et al. 1999). Senare studier på mus efter arbetets 
genomförande har även visat att traumatiserade möss presterar sämre i MWM än vad nativa 
möss gör (Sinz et al. 1999, Varma et al. 2002, Creeley et al. 2004, Bermpohl et al. 2005) 
 
Inlärningstest. Den enda grupp som visade en tendens till försämrad latenstid var 0,5 mm 
trauma i experiment 2. I övrigt var latenstiden hos kontrollgrupper och traumagrupper lika i 
förhållande till variationen inom grupperna. Tillsammans med de morfologiska resultaten 
talar den stora variationen inom traumagrupperna för att operationerna lyckades bättre i några 
fall, särskilt i grupp 0,5 trauma experiment 2, och sämre i andra. Utsortering och kvalitativ 
analys av dessa möss med mer tydlig morfologisk skada skulle kunna tänkas visa en 
försämrad kognitiv förmåga. En annan möjlig förklaring till att traumagrupperna inte skilde 
sig från kontrollerna kan vara att det kognitiva testet inte var tillräckligt känsligt för att ge 
utslag. Senare studier på C57BL har visat att MWM-test med en pool mindre än 120 cm i 
diameter skulle kunna vara en för enkel uppgift för musstammen, som har mycket lätt för att 
lära sig att navigera (Van Dam et al. 2006).  
 
Eftersom plattformspositionen ändrades varje dag hade mössen färre försök på sig för 
inlärning och större krav på återinlärning än vid en del andra försök där platåns läge inte 
ändras i samma grad under inlärningen (Morris 1981, Smith et al. 1991, Smith et al. 1995, 
Chapillion & Poullet 1996, Logue et al. 1997, Scheff et al. 1997, Murai et al. 1998). Stor 
variation av nedsläppsplatser och plattformslägen borde förhindra musen att hitta plattformen 
med förkortad latenstid utan att skapa sig en inre karta av de distala ledtrådarna och 
plattformens läge. Med variationen minskar möjligheten för musen att hitta den gömda 
plattformen med hjälp av association, sökstrategi eller inlärt mönster, dvs. andra 
inlärningsmetoder än den önskvärda i den här typen av MWM-test (Morris 1981, Morris 
1984).  
 
En möjlighet för musen att använda sig av association vid inlärningen är om plattformen 
glänser eller på något annat sätt syns under vattenytan. Den snabba latenstiden hos nativa 
gruppen i experiment 1 redan första simdagen, dag 11 posttrauma, kan vara ett tecken på att 
musen såg plattformen. Traumagruppen kan tänkas ta längre tid på sig eftersom inget 
ögonskydd användes under operationen och de då skulle kunna ha fått en något försämrad syn 
så att de inte såg plattformen (Carbonell et al. 1998, Smith et al. 1991, Smith et al. 1995). I 
experiment 2 syntes ingen sådan snabb latenstid första simningen hos någon av grupperna, 
vilket kan bero på att vattnet då var ogenomskinligt. I övrigt är det ingenting som talar för att 
mjölktillsatsen i experiment 2 skulle bidra till någon större skillnad mellan resultaten i 
experiment 1 och 2. 
 
Gränsen mellan inlärning genom association och inlärning genom bildandet av en inre karta 
över rummet är flytande och beror på MWM-testets utformning och avståndet till ledtrådarna 
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(Morris 1981, Morris 1998). Större avstånd till rullgardinerna i det här försöket skulle göra 
den rumsliga inlärningen säkrare och minska inslaget av association. Morris (1998) 
rekommenderar ett avstånd på en meter från poolens centrum för att uppgiften inte skall lösas 
med association. I det här försöket var avståndet från centrum till rullgardinerna 75 cm. En 
annan modifiering av försöket för att göra uppgiften svårare och öka chansen att få större 
utslag mellan försöksgrupperna skulle vara att använda en större bassäng. Den större 
bassängen med 1,40 m diameter, vilken den använda var en förminskning av, skulle med 
lätthet kunna användas även till mus utan att uppgiften blir för svår. Pool med större diameter 
används vid vissa andra försök med mus (Morris 1981, Morris 1984, Morris 1998, Van Dam 
et al. 2006). Utförs inte testet med väl genomtänkta parametrar och anpassad svårhetsgrad kan 
även möss med bilaterala skador på hippocampusstrukturen förbättrar sin latenstid i MWM-
testet ( Garlai et al. 2002) 
 
Minnestest. Alla grupper kom under minnestestet ihåg att plattformen varit i kvadrant 2 vid 
det senaste inlärningstillfället. Utan någon inlärning kunde förväntas att musen skulle 
tillbringa 25 % av tiden i en av kvadranterna, istället för runt 60-70 % som i kvadrant 2. 
Kanske tillbringade mössen ännu större del av simtiden i den 2:a kvadranten första delen av 
simningen, eftersom de vid tidigare dagars simning lärt sig att tänka om och söka plattformen 
på nytt ställe då den inte kan hittas på det gamla. Ett lätt sätt att förbättra testet skulle vara att 
notera vid vilken tidpunkt musen gav upp och började söka på andra ställen och avsluta testet 
då, så som Scheff et al. (1997) gjorde i ett experiment där råttorna övergav målkvadranten 
efter 30 sek. Det samma gäller andelen relevanta målbesök som också var runt 60-70 % och 
som enligt slumpen borde varit 25 % om ingen inlärning skett. 
 
En annan utveckling av testet kan vara att testa minnet vid ytterligare tillfällen efter 
inlärningen och se om någon avvikelse finns hos traumagrupper. Mössen minns vad de lärde 
sig för en halvtimme sedan, men hur länge minns de? Söktiden i den rätta kvadranten minskar 
med 30 % efter 24 h i ett test utfört av Morris (1984). 
 
 
Morfologiska studier 

Kontrollgrupper. De jämt spridda eosinofila cellerna hos kontrollgrupperna tyder på att 
hjärnan inte blivit helt konserverad vid uttagandet. Den atrofiska barken, ansamlingen av 
eosinofila neuron och nervcellsdöden hos vissa av shamdjuren visar däremot att dessa fått en 
skada vid öppnandet av kraniet. Det stämmer överens med den försämrade motoriska 
förmågan hos shamgruppen.  
 
Traumagrupper. Avsaknad av korrelation mellan traumagrupp och grad av morfologisk 
förändring beror med största sannolikhet på utförandet av operationerna. I liknande 
experiment med traumamodeller finns ett bevisat samband mellan skadegrad och morfologisk 
förändring (Dixon et al. 1987, Lighthall 1988, McIntosh et al. 1989, Smith et al. 1991, Smith 
et al. 1995, Cherian et al. 1996, Clark et al. 1997, Scheff et al. 1997, Carbonell et al. 1998, 
Clausen 1998, Dixon et al. 1999). Slagtoppen såg ut att ha träffat olika långt fram på hjärnan 
hos olika individer, vilket resulterade i olika traumagrad av hippocampus inom samma 
traumagrupp. För att mäta graden av trauma med hjälp av inlärning i den här typen av MWM 
måste skadan påverka hippocampusstrukturen, vilken är den del av hjärnan som används vid 
spatial inlärning (Schwegler et al. 1988, Hicks et al. 1993, Jarrard 1993, Logue et al. 1997, 
Lipp & Wolfer 1998, Bear et al. 1996, Florian & Roullet 2004). Det kan tänkas att traumat 
istället skulle synas som nedsatt minne, istället för nedsatt inlärning, i de fall där stor del av 
cortex skadats istället för hippocampus, men några sådana resultat finns inga tecken på i det 
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här försöket. Lyeth et al. (1990) har i ett försök med åttaarmad labyrint visat att minnet 
försämras hos råttor vid TBI trots att hippocampus inte är skadad. Ytterligare studier som 
visar på att hippocampus är mer aktiv vid inlärning är vid minne är att latenstiden inte 
försämras hos råttor som fått hippocampusskada efter att de en gång lärt sig hitta plattformen 
(Whishaw 1985). 
 
 
Sammanfattande diskussion 

Slutligen kan sägas att ingen signifikant korrelation mellan kognitiv förmåga och morfologisk 
förändring kunde visas efter trauma. I en traumagrupp där morfologiska förändringar av 
hippocampus kunde ses hos 2 av 3 djur fanns en tendens till försämrad inlärningsförmåga. 
Slutsatser som kan dras av pilotförsöket är att det krävs en noggrann utprovning av traumats 
svårighetsgrad hos möss, att möss av stammen C57BL är lätta att få att samarbeta i MWM 
och att modifieringar av MWM-proceduren skulle kunna göra testet känsligare för att 
förbättra utslaget vid mätning av den kognitiva förmågan. Förslag på modifieringar är att 
simning skulle kunna ske i en större pool, ledtrådar placeras längre bort från poolens centrum, 
tiden vid minnestestet förkortas och minnet testas vid fler senare tidpunkter efter sista 
inlärningstillfället. 
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