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Gatekeeperceller i hjärnan reglerar minneslagring 
Samer Siwani 

I den här studien undersöktes hur minnen 

bildas i hjärnan genom att studera en 

specifik krets och celltyp. En krets som finns 

i en struktur i hjärnan som tidigare visats 

vara viktig för minnesskapandet. Vi 

använde en ny teknik kallat optogenetik. 

Där man i princip skapar en mus vars 

nervcellers aktivitet  kan startas eller 

stoppas med en principiell fjärrkontroll.   

Tänk på en mus. Hur ser den ut? Luktar den 

något? Avger den något ljud? Vad du känner 

när du tänker på den? När du fantiserar om 

musen så aktiveras ett specifikt 

”musminnesnätverk” i din hjärna. Någonting 

du har byggt upp under ditt liv och dina 

erfarenheter av dina små kusiner. Du aktiverar 

troligtvis samma system av kopplingar som du 

skulle göra om den var framför dig i 

verkligheten. Dessa skapas i hjärnan i form av 

system av synapser (kopplingar mellan 

nervceller som tillåter kommunikation) i de 

områden som är relevanta för  just det minnet 

som skall lagras. T.ex syncentrum för hur den 

ser ut och amygdala för hur du känner när du 

ser den. För ett minne av en mus väcker inte 

bara en bild, lukt eller ljud men kanske även 

rädsla eller obehag. Detta avtryck av specifika 

minnen i hjärnan kallas engram inom 

neurovetenskapen. Detta mus engram är olika 

hos olika personer eftersom att vi har olika 

erfarenheter av möss. För mig är de gulliga 

små djur, medan för dig kanske de är 

obehagliga inkräktare. I vissa fall kanske 

erfarhenheten bara sträcker sig till det man har 

sett i en disneyfilm. 

Forsking visar att initiellt bildas minnen av en 

struktur kallat hippocampus som hjälper till att 

lagra dessa i det yttre höljet av hjärnan, kallat 

hjärnbarken där det finns olika områden som 

sköter olika typer av information. I 

hippocampus finns en grupp nervceller som tar 

emot och skickar informationen som kommer 

igenom. De kallas pyramidalceller, då deras 

cellkropp ser ut som en pyramid. Dessa cellers 

aktivitet regleras av inhibitoriska celler. De 

inhibitoriska cellernas funktion är att stoppa 

vissa signaler och tillåta andra. Tidigare studier 

har visat att dessa interneuron är viktiga för en 

effektiv reglering av pyramidal cellers aktivitet 

och att en minskning av deras antal leder till ett 

försämrat minne. Det finns många olika typer 

av inhibitoriska neuroner i hippocampus. Den 

grupp av interneuron jag intresserade mig för 

var de så kallade Oriens Lacunosom 

Moleculare-cellerna. De brukar även kallas för 

”gatekeeper” celler då en tidigare studie på 

Kullander Lab i Uppsala Universitet visade att 

de minskar informationsflödet som kommer in 

till hippocampus från periferien (information 

om miljön) och ökar den inre signaleringen.  

Vi ville se hur funktionen av dessa celler 

påverkar minnesbildningen. Vi använde oss av 

en ny teknik kallat optogenetik. Där förändrar 

man nervceller så att de kan stimuleras eller 

inhiberas av ljus. I ett optogenetiskt 

laboratorium aktiverade/ inaktiverade vi OLM-

cellerna i möss, som samtidigt utsattes för 

olika minnestester. Vi visade att dessa OLM 

cellers aktivitet påverkar minnesskapandet i 

hippocampus och att deras aktivitet minskar 

möjligheten till att bilda nya minnen. Detta 

visar att dessa celler har en stor roll i 

minnesskapandet. De kan reglera vilken 

information som hippocampus ska ta emot och 

skicka vidare och denna information är det vi 

ser, hör och känner i vår omvigning. Det som 

även är intressant är att dessa celler aktiveras 

av nikotin och tidigare studier har visat att 

nikotin har en förbättrande effekt på 

modellorganismer som har minnesbrister. I den 

här studien har vi lokaliserat en grupp celler 

som kanske ligger bakom denna effekt och i 

framtiden kanske denna markör kan användas 

för att utveckla mediciner för sjukdomar som 

ger en minnesförsämrande effekt. 


