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Hjärncellernas död i Parkinsons sjukdom 
– hoppet om en behandlingsmetod 

 
Parkinsons sjukdom är en nervsjukdom som bland annat ger upphov till 
allvarliga svårigheter att utföra kroppsrörelser. Det finns läkemedel som kan 
lindra dessa symptom, men inga läkemedel som tar itu med problemet – att 
hjärnceller som producerar dopamin dör.  
 
I den här studien har vi undersökt två nya läkemedelskandidater som har potential att 
sakta ner eller stoppa den celldöd som gör att Parkinson-patienter blir sämre och 
sämre. De här substanserna har visats ha en gynnsam effekt på odlade celler som 
utsatts för olika gifter, men för att utreda om denna effekt kan översättas till den 
mänskliga kroppen måste vi först testa dem i ett annat levande system. 

För att testa läkemedel mot Parkinsons måste man först orsaka ett tillstånd som liknar 
Parkinsons. Sedan kan man testa sina läkemedel genom att försöka behandla detta 
tillstånd. Parkinsons orsakas av att dopaminproducerande celler dör. Detta leder till en 
brist på neurotransmittorn dopamin i hjärnan. I denna studie orsakades så kallad halv 
parkinsonism i möss, som gavs ett lätt motoriskt handikapp endast på den vänstra 
sidan av kroppen. Detta gjordes genom att injicera ett gift som bara dödade de 
dopaminproducerande cellerna. När mössen utsattes för olika fysiska utmaningar 
kunde sedan deras användning av den parkinsonistiska sidan jämföras med deras 
användning av den friska sidan, och effekten av läkemedlen kunde utvärderas.  
 
Den vanligaste, och kanske mest använda, 
utvärderingsmetoden för att se om ett 
läkemedel har skyddande effekt på nervceller 
är att efter experimentet studera vävnad och 
helt enkelt räkna hur många celler som har 
överlevt. Detta är givetvis en viktig metod för 
att bekräfta resultaten från beteendestudierna. 
Men bara för att en substans främjar 
cellöverlevnad, garanterar inte detta att det 
motoriska handikappet mildras. Därför är det 
viktigt att inte bortse från beteendedelen av 
experimentet. 
 
I denna studie visade resultaten från beteendestudierna att båda de testade substanserna 
hade tendenser att mildra handikappet hos de parkinsonistiska mössen. De mössen 
som behandlades gjorde i många fall bättre ifrån sig än de placebobehandlade djuren. 
Dessutom utvärderades två nya metoder att studera mössens rörelseförmåga, som 
kommer att komma till nytta i vidare forskning på läkemedel – ännu ett steg på vägen 
för att förbättra livet för Parkinson-patienter. 
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En av beteendestudierna. Under tre 
minuter studeras musens rörelsemönster 
medan den utforskar den nya miljön i och 
omkring glascylindern. 
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Evaluation of neuroprotective treatments for Parkinson’s 
disease using mice with intrastriatal 6-OHDA lesions 

 
Parkinson’s disease is a common neurodegenerative disease that gives rise to motor 
impairment due to the cell death of the dopaminergic neurons in the substantia nigra. In this 
study we have tested two sigma receptor agonists and one antagonist for effects on 
neuroprotection in a striatal 6-hydroxydopamine (6-OHDA) lesion mouse model. We also 
examined the potential of using the stepping test and the grid test to detect subtle changes in 
motor performance due to neuroprotective treatment. It was found that both tests, but 
particularly the stepping test, are promising evaluation methods. There were also slight 
beneficial effects of both sigma agonists on motor performance in behavior tests.  
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