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Identifiering av grundläggande 
mekanismer för kronisk smärta, med 

hjälp av laser! 
Jon Jakobsson 

Kronisk smärta är ett tillstånd som inte bara 

ger långvarig och plågsam smärta, utan 

påverkar även livskvalitén. Att inte kunna 

delta i sociala aktiviteter, som att leka med 

sina barn, eller följa med på vardagsäventyr 

kan ge en känsla av att vara utesluten och 

ensam. Att sedan inte heller kunna jobba 

leder snabbt till en känsla av otillräcklighet 

och en försämrad självbild. Det är då kanske 

inte konstigt att så pass många med kronisk 

smärta också tyvärr drabbas av depressioner. 

Idag är behandlingar mot kronisk smärta inte 

tillräckliga, men för att ta fram bättre 

behandlingar krävs fördjupad kunskap av de 

nervceller som är involverade. Jag har med 

denna forskning försökt att identifiera fler av 

dessa nervceller och har för avsikt att 

undersöka dem med hjälp av optogenetik, en 

relativt ny teknik.  

Optogenetik har till största del hittills används 

för att undersöka nervceller i hjärnan, men att 

använda den till att undersöka nervceller i 

ryggmärgen är vi som grupp först i världen 

med. I grunden ber man de nervceller som man 

vill undersöka att producera ett speciellt 

protein. Detta protein aktiveras om man 

stimulerar det med laserljus, och därmed även 

nervcellen. Det gör det möjligt att slå av och på 

en population av nervceller och sen med hjälp 

av beteendeförsök undersöka vilken funktion 

dessa har vid kronisk smärta. 

I denna studie utgår jag ifrån en lista med 

gener som sedan tidigare har påvisats vara 

relaterade med kronisk smärta. Målet är att 

hitta någon av dessa gener utryckta i en del av 

ryggraden som modulerar smärtinformation, 

och sedan använda optogenetik för att se hur 

dessa celler är involverade i kronisk smärta. 

Jag använder en metod som gör det möjligt att 

se i vilka celler generna används och metoden 

heter in situ hybridisering. Den bygger på det 

faktum att två RNA molekyler (en släkting till 

DNA molekylen) med komplementära 

sekvenser binder samman till varandra. Den 

ena RNA molekylen finns naturligt i cellerna, 

och den andra RNA molekylen tillverkar jag i 

labbet. Genom att sätta ihop den tillverkade 

RNA molekylen med andra, identifierbara 

molekyler, blir det möjligt att se den genom ett 

flourescensmikroskop, och på så sätt även se i 

vilka celler den naturliga RNA molekylen finns. 

Min forskning har hittills hittat en gen som är 

uttryckt i det område jag är intresserad av, och 

med optogenetik har jag möjlighet att 

undersöka hur dessa bidrar till kronisk smärta. 

Det är bara en bråkdel av listan med gener som 

har undersökts, och många fler intressanta 

gener förväntas hittas framöver. 

Förhoppningsvis kan detta leda till fördjupade 

kunskaper om hur kronisk smärta uppstår, och 

således också ge möjlighet till nya förbättrade 

behandlingar! 

 


