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Det ni inte visste om Parkinsons syndrom 
 
Parkinsons syndrom (PS) är en sjukdom som oftast angriper äldre människor, men även ungdomar. 
Denna är en så kallad neurodegenerativ sjukdom vilket innebär att en del av nervsystemet börjar 
förfalla och så småningom upphör sin funktion. När det gäller PS så är det neuroner (nervceller) i en 
del av hjärnan som kallas för substantia nigra som dör ut under årens lopp. Dessa neuroner, 
tillsammans med andra som tar del i de s.k. basala ganglierna tar emot sensorisk information (från de 
fem sinnena) om vår omgivning, information som först bearbetas av hjärnbarken, och finjusterar våra 
rörelser beroende på den situationen och miljö vi befinner oss i. Det viktigaste ämnet genom vilket 
basala ganglier justerar rörelser heter dopamin och den enda källan för dopamin i detta system är 
neuroner i substantia nigra. Följaktligen har patienter med PS betydligt mindre dopamin i sina basala 
ganglier. 
 
När de flesta neuroner i substantia nigra har dött ut hos PS-patienter, då börjar de välkända motoriska 
symptomen att träda in, och de inkluderar stelhet, svårigheter med initiering av rörelser och den 
typiska ofrivilliga skakningen i handen. Det finns dock även en del andra mindre kända symptom som 
involverar patientens förmåga att känna igen saker och ting och avståndet mellan olika föremål i sin 
omgivning och därmed förvärrar patientens kognitiva förmåga. Dessa kallas för visuospatiala 
symptom och påminner om en demens i sitt tidiga skede. Dessa träder fram tidigt hos en stor del av 
PS-patienter och upplevs som hindrande och störande i patientens vardag och dessutom har man sett 
att dessa symptom förvärras parallellt med de motoriska symptomen med tiden. Till slut utvecklar 70 
procent av patienterna en egentlig demens (”Parkinson’s disease associated dementia”). Trots sin höga 
incidens och dess svårighetsgrad har denna aspekt av PS börjat få en större uppmärksamhet bara de 
senaste åren, och nuvarande behandling är riktad främst mot den motoriska delen av sjukdomen.  
 
Det kluriga och intressanta i det hela är att substantia nigra och basala ganglier förut bara har 
förknippats med kontroll över rörelser. Hur kan då en skada i detta system leda till kognitiva problem 
och i slutändan demens? Flera studier tyder på att dopaminminskningen i basala ganglierna sätter ett 
annat system ur balans. Det sistnämnda använder sig av ämnet glutamat för att ta emot och skicka 
sensorisk och kognitiv information till bland annat hjärnbarken. Dessa förehållanden är dock 
fortfarande relativt okända. Syftet med detta examensarbete var då att se om forskningsmöss visar upp 
visuospatiala symptom om man selektivt skadar nerverna i substantia nigra som utsöndrar dopamin i 
basala ganglier. Syftet var även att undersöka om en substans, 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine 
(MPEP) kan bota dessa symptom. Denna molekyl verkar genom att återbalansera glutamatsystemet. 
Om den kan förbättra de visuospatiala symptomen hos skadade möss kan vi därför säga att 
glutamatsystemet är åtminstone delvis inblandat i dessa kognitiva problem.  
 
Efter skadan placeras musen i ett litet omringat område där fem olika föremål placeras med en 
bestämd disposition. Möss lär sig hur de olika föremålen ser ut och deras disposition, och oskadade 
möss känner igen om dispositionen förändras. Vad vi observerade var att en selektiv 
dopaminminskning försämrade musens förmåga att känna igen förändringar i föremålsdisposition i en 
given miljö, och att detta kan botas med MPEP som balanserar glutamatsystemet. 
 
Våra resultat stärker teorin om att striatum och glutamatsystemet är inblandade i de kognitiva problem 
som de flesta Parkinsons-patienter lider av, och genom återupprättelse av glutamatsystemet skulle man 
kunna förbättra dessa symptom. Denna studie lär oss mer om de komplexa mekanismer som ligger 
bakom PS och även av de komplexa förehållanden inom basala ganglier, och visar samtidigt hur man 
skulle kunna ingripa för att symtomen ska minska.  
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Abstract 
Besides the well-known motor symptoms characterizing Parkinson’s disease (PD), PD patients also 
experience cognitive dysfunctions already early in the course of the disease, the most severe and 
complained being visuospatial memory deficits. In light of recent research it seems likely that 
glutamatergic hyperactivity in corticostriatal circuits, as a consequence of dopamine depletion in basal 
ganglia, in particular in the striatum, may play a relevant role in the pathophysiology of these 
cognitive symptoms. Since the striatum receives massive glutamatergic afferents from most cortical 
areas and also has a great density of metabotropic glutamate receptor 5 (mGluR5), this class of 
receptors might be a valuable target for the recover of this kind of symptoms observed in PD patients. 
The purpose of this study was therefore to recreate a mouse model for PD-associated visuospatial 
deficits without motor impairments, and further to look at whether systemic administration of the non-
competitive mGluR5 antagonist 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine (MPEP),  was able to repair this 
deficit.  
Our results showed that a mild, bilateral lesion in the striatum, induced by focal 6-hydroxydopamine 
(6-OHDA) infusion, produces a reliable mouse model for visuospatial cognitive deficits, without 
motor dysfunctions. Moreover we prove here that targeting the mGluR5 results in the recover from 
this symptom in this mouse model challenged in a object-place association task, in line with what 
recent studies have found. These results further confirm the notion that even a mild striatal dopamine 
depletion causes visuospatial impairments, and that inhibiting the glutamatergic system in basal 
ganglia, via antagonism of mGluR5 exerts beneficial effects in this context.  
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