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Mental uttröttbarhet med koncentra-
tionssvårigheter och sekundära min-
nessvårigheter är mycket vanliga besvär
efter stroke och traumatiska hjärnska-

dor, liksom efter lindrigare skallskador
och infektioner i hjärnan, men också ef-
ter långvarig psykisk belastning. Be-
svären, som årligen drabbar tiotusentals
svenskar, kan betraktas som ett dolt
handikapp. De syns inte, men försvårar
bland annat återgång till yrkeslivet. En
orsak till besvären kan vara störningar i
samspelet mellan astrocyterna, en typ
av gliaceller, och nervcellerna. Till-
ståndet kan, enligt vår hypotes, bero på
minskad förmåga hos astrocyterna att ta
hand om glutamat och kalium vid nerv-
cellsaktivitet, vilket leder till ökat
»brus» i nervcellernas signalering.

Den amerikanska kongressen dekla-
rerade att 1990-talet skulle vara Hjär-
nans decennium, och 1999 utsågs av
Svenska neurologföreningen till Hjär-
nans år. Den intensifierade hjärnforsk-
ningen har presterat många viktiga re-
sultat. Vi har alla sett imponerande bil-
der som visar hjärnaktivitet när vi tän-
ker. Vi börjar tro på möjligheter att re-

parera nervcellsskador. Vi kan förbättra
tillvaron för Parkinsonpatienter genom
medicinering och elektrisk stimulering
i djupa delar av hjärnan. I skymundan
av dessa mera spektakulära landvin-
ningar har ny revolutionerande kunskap
om gliacellernas roll gjort att en helt ny
bild av hjärnans funktion håller på att
växa fram. 

I den traditionella synen på hjärnan
är det nervcellerna (neuronen) som
sköter signal- och informationsbehand-
lingen. De kan leda snabba impulser
och kommunicerar med varandra i nät-
verk av varierande komplexitet. Men
gliacellerna tycks vara mer inblandade i
signaleringen än man hittills känt till.
De är tio gånger fler än nervcellerna och
en av typerna, astrogliacellerna eller
astrocyterna, bildar ett tredimensionellt
nätverk i vars maskor nervcellerna och
blodkärlen ligger inbäddade [1]. 

Man vet nu att astrocyterna lyssnar
på nervcellernas aktivitet och registre-
rar blodserums sammansättning och
mängden neuroaktiva ämnen i den ex-
tracellulära vätskan i hjärnan. Denna in-
formation påverkar astrocytens till-
stånd, men förmedlas samtidigt till
andra astrocyter. Processerna kan stu-
deras genom registrering av kalcium-
koncentration och förändring av mem-
branpotentialen inom astrocytnätverket
[2, 3]. 

Astrocyterna kan anpassa sitt un-
derstöd till nervcellerna inom ett funk-
tionellt område i förhållande till nerv-
cellernas aktivitetsnivå, med hänsyn ta-
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Sammanfattat

• Astrocyterna har ett strategiskt läge mellan blodkärlen och nervcel-
lerna. 

• Kommunikationen mellan astrocyter och nervceller sker via det ex-
tracellulära rummet, vilket är förhållandevis litet i hjärnan. 

• Astrocyterna registrerar nervcellsaktivitet, blodserums sammansätt-
ning och sammansättning av neuroaktiva ämnen extracellulärt.

• Den erhållna informationen påverkar membranpotential, K+-redistri-
bution och Ca2+-kommunikation inom det »gap junction»-kopplade
astrocytnätverket. Det påverkar i sin tur ett stort antal astrocyters för-
måga att reglera koncentrationen av neuroaktiva ämnen, som joner
(K+, Ca2+ och H+), aminosyror (glutamat och GABA) samt en del tro-
fiska substanser i extracellulära miljön. Astrocyternas funktionella
stöd har på så sätt bland annat betydelse för signalbrus-
förhållandet i glutamattransmissionen i enskilda synapser och till
viss del för neuronens retbarhet. 

• Hypotetiskt är det således möjligt att astrocyterna kan vara med och
bestämma kvaliteten i de neuronala budskapen i flera neuronala
system parallellt. 

• En astroglial dysfunktion med nedsatt finreglering av extracellulära
glutamat- och kaliumnivåer kan under dessa förutsättningar resulte-
ra i nedsatt precision vid intensiv neuronal signalering under lång tid.
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gen till näringstillgång, pågående infek-
tion, skada etc. Astrocytnätverket på-
verkar därför sannolikt kvaliteten i de
neuronala budskapen genom att opti-
mera signalmiljön inom de stora ban-
systemen i hjärnan, med glutamat som
signalämne [4, 5]. Nya studier talar ock-
så för att astrocyterna kan signalera till-
baka till nervcellerna och därmed direkt
påverka nervcellsaktiviteten – och möj-
ligen direkt delta i signal- och informa-
tionsbehandlingen i hjärnan [6, 7]. 

Astrocyterna bildar också tillväxt-
och mognadsfaktorer med sannolik be-
tydelse för nervcellernas underhåll och
kontinuerliga anpassning i samband
med aktivitet, och troligen också för re-
paration efter skada [8].

Störda relationer 
I denna artikel för vi fram hypotesen

att ett stört samarbete mellan astrocyter
och neuron är en viktig orsak till den
mentala uttröttbarhet och de koncentra-
tions- och inlärningssvårigheter som
man ser vid det mycket vanliga organis-
ka psykosyndromet neurasteni. Enligt
Lindqvists och Malmgrens diagnostis-
ka klassifikation [9] används benäm-
ningen det astenoemotionella syndro-
met. 

Vi har å ena sidan att göra med sym-
tom som kan spåras till en sämre uthål-
lighet i stora delar av hjärnan, även så-
dana som inte direkt påverkats av en
skada. Vi har å andra sidan ett nätverk
av astrocyter som vi vet understödjer
signaleringen mellan nervcellerna och
som kommunicerar inom sig över
kanske hela, eller åtminstone delar av,
hjärnan – på gott och ont. Finns det ett
samband? Med kunskap om symtomen
och astrocyternas funktion vill vi visa
att det är mycket troligt.

Kan det i själva verket vara ett mins-
kat funktionellt stöd från astrocyterna i
form av minskad borttransport av det
glutamat och de kaliumjoner som fri-
sätts från nervcellerna vid intensiv akti-
vering som ligger bakom? En otillräck-
lig reglering av koncentrationen av vik-
tiga neuroaktiva ämnen i hjärnans
extracellulära rum gör nervcellsaktivi-
teten mindre selektiv och specifik. Man
kan säga att brusnivån ökar. Det blir
svårt att hålla igång intensiv nervcells-
aktivitet med hög precision under lång
tid, vilket är en förutsättning för att kla-
ra koncentrationskrävande uppgifter.
Patienten upplever en mental uttröttbar-
het och klarar endast kortare arbetspass
och behöver långa vilopauser. 

Hypotesen visar också implicit hur
»kropp och själ» går in i varandra. Hjär-
nan kan visa ett likartat uttryckssätt vid
besvär av såväl organiskt som psykolo-
giskt ursprung. Dessutom är hypotesen
förenlig med den kliniska iakttagelsen
att en psykologisk belastning med oro,

stress och ångest påtagligt förvärrar or-
ganiskt utlösta neurastena/astenoemo-
tionella symtom.

Ett dolt handikapp
Det astenoemotionella syndromet är

ett av de vanligaste organiska psyko-
syndromen. Symtomen uppträder i re-
habiliteringsfasen efter stroke eller
traumatisk hjärnskada, men är också
mycket vanliga tidiga symtom vid in-
flammatoriska sjukdomar i hjärnan,
som multipel skleros. De kan ses som ti-
diga symtom vid degenerativa hjärn-
sjukdomar och även vid tumörer [10-
13]. Symtomen kan uppträda efter en
till synes banal hjärnskakning eller efter
en hjärnhinneinflammation av relativt
beskedligt slag. Men också kraftig och
långvarig psykologisk belastning på
nervsystemet, till exempel vantrivsel i
arbetet, risk för uppsägning eller skils-
mässa, kan ge upphov till dessa besvär. 

Hörnstenar i symtomatologin är
mental uttröttbarhet, defekter i upp-
märksamhet och filterfunktion avseen-
de sensorisk stimulering samt en emo-
tionell labilitet [9, 14, 15].

Typiskt är att patienterna klagar över
svårigheter med koncentrationskrävan-
de arbetsuppgifter. De kan koncentrera
sig under en kortare period, men om
längre tids koncentrationsförmåga
krävs får patienterna problem och kan
få huvudvärk. Mycket besvärande är
svårigheten att sortera inkommande
signaler. En tickande klocka, en låg-
frekvent fläkt, människor som samtalar
i omgivningen – alla impulser betyder
lika mycket, vilket försvårar möjlighe-
ten att koncentrera sig på specifika upp-
gifter. Patienterna klagar även över irri-
tabilitet och lättretlighet, de brusar ofta
upp för småsaker och ångrar sig efteråt.
Symtomen inom det astenoemotionella
syndromet går under den allmänna be-
nämningen neurasteni, medan de i
dess lite mer avancerade former går un-
der benämningar som posthjärnskade-
syndrom, postkomotionellt syndrom,
postvirusinfektion etc.

Det faktum att symtomen har en
spännvidd alltifrån normalfysiologi till
tydlig patologi gör att de, till och med
bland medicinskt kunnig personal, i
bland betraktas som ospecifika. Efter-
som symtomen har en mängd olika or-
saker, alltifrån psykologiska till strikt
organiska, ger de begränsad vägledning
angående genes. Däremot är symtom-
komplexet specifikt vad gäller ingående
symtom. Diagnostiken bygger på
anamnestiska uppgifter. Specifika un-
dersökningar och testinstrument saknas
för positiv diagnostik och i stället an-
vänds differentialdiagnostiska övervä-
ganden.

Det astenoemotionella syndromet
orsakar stora problem i allt rehabilite-

ringsarbete efter en patologisk hjärnpå-
verkan. Många patienter som rehabili-
terats väl efter en hjärnskada, där för-
lamning, känselstörning, talstörning
och andra symtom från nervsystemet
har gått tillbaka, och som utåt tycks må
ganska bra, kan ha avsevärda svårighe-
ter att rehabiliteras tillbaka till arbetet
på grund av astenoemotionella symtom.
Patienterna har svårt att få förståelse för
besvären från sin omgivning. De ser ju
friska ut och fungerar bra när de får ar-
beta i sin egen takt och kan ta pauser.
Problemen uppstår då man ställer krav
på prestationsförmågan och framför allt
om det uppstår tidpress. Då kan ett full-
ständigt kaos utvecklas och patienten
blir helt chanslös inför en oförstående
omgivning.

Symtomen leder således till stort
mänskligt lidande och avsevärda kost-
nader för individen, samhället och för-
säkringsbolagen. Symtomens vara eller
inte vara för den enskilda patienten kan
betyda skillnaden mellan pension och
aktivt arbetsliv.

Flera delar av
hjär nan påverkas
De olika symtomen inom det asteno-

emotionella syndromet är förvånans-
värt enhetliga, trots att de rent anato-
miskt omfattar störningar i stora delar
av hjärnan. Det handlar om strukturer
som tar emot och bearbetar sensoriskt
inflöde – framförallt hörsel och syn-
kognitiva funktioner som inlärning och
minne samt emotionellt beteende. San-
nolikt är delar av hippocampus, limbis-
ka systemet, temporallober och delar av
frontalloberna påverkade. Även basala,
subkortikala kärnor som talamus, locus
coeruleus, rafekärnorna och retikulära
aktiveringssystemet i hjärnstammen
kan vara påverkade, eftersom de har in-
flytande över stora delar av hjärnbar-
ken. 

Den omfattande men specifika sym-
tomatologin oberoende av genes samt
den mestadels goda prognosen indike-
rar att symtomen i sig utlöses av en
funktionsstörning i stora hjärnområden,
och inte nödvändigtvis beror på en pri-
mär nervcellsskada. Att tillståndet ut-
görs av en funktionsstörning framstår
än mer tydligt av att patienten ofta har
god kognitiv kapacitet under kortare tid
medan uttröttbarheten är påtaglig.

Det kan handla om en primärt störd
filterfunktion. Oväsentliga inkomman-
de signaler undertrycks inte och alla im-
pulser betyder lika mycket. Signaler re-
laterade till den tickande klockan eller
den lågfrekventa fläkten blandas under
sådana förhållanden med signaler från
koncentrationskrävande uppgifter. Det
är lätt att förstå att högre hjärnfunktio-
ner mycket snart blir överstimulerade.
De kognitiva processerna exponeras för
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signalkombinationer som inte är identi-
fierbara. Belöningssubstanser och sig-
naler uteblir, vilket leder till trötthet och
andra försvarsreaktioner [16].

Det primära felet skulle också kunna
härröra från en minskad förmåga hos
olika delsystem i hjärnan att upprätta
och bibehålla ett aktiveringsmönster.
Aktiviteten blir diffus och sprids troli-
gen till väsentligt fler nervceller än nor-
malt. Effekten förvärras ytterligare då
flera neurala system måste vara igång
samtidigt. 

Uppkomsten av lättretlighet kan
bland annat bero på minskad aktivering
av inhibitoriska system från frontallo-
berna. De inhibitoriska systemen är
mycket energikrävande, och under
patofysiologiska förhållanden minskar
aktiviteten i dessa före motsvarande
aktivitetsminskning i excitatoriska
system [17].

Symtomens hemvist
Orsaken till symtomen ligger knap-

past hos ett specifikt neuronalt system
eller någon specifik nervbana. Vi bör
istället leta efter ett system eller en
struktur som har kontakt med flera neu-
ronsystem i hjärnan eller utgör stöd-
funktioner för flera neuronsystem. 

Locus coeruleus, rafekärnorna och
andra basala kärnor med omfattande

kontakter mot kortikala strukturer kan
vara aktuella för vidare analys. Det nor-
adrenerga systemet, som för övrigt
samverkar med det serotoninerga, anses
ha betydelse för uppmärksamhet.
Systemet är även involverat i stress-
reaktioner och anses höja signal–brus-
förhållandet för neuronal aktivitet i
hjärnbarken [18]. Talamus är en annan
viktig struktur, som tar emot sensorisk
information och kopplar om denna till
hjärnbarken och till medvetandet. 

Men patienter med talamusblödning
eller hjärnstamsinfarkt utvecklar aste-
noemotionella symtom på samma sätt
som patienter med stroke eller tumörer
i temporal- eller frontallob och som pa-
tienter med lindrig hjärnhinneinflam-
mation, vilka i övrigt saknar tecken på
hjärnskada. Det betyder att störning i
olika subkortikala strukturer visserli-
gen kan vara av betydelse för symtom-
utvecklingen, men att den primära stör-
ningen är att söka i något generiskt
system i hjärnan. 

Glutamat är den mest förekomman-
de exciterande transmittorn [19]. Gluta-
matinnehållande nervceller finns rikligt
i hippocampus, frontalbark och i områ-
den som har betydelse för mottagande
av sensorisk stimulering för bland annat
syn och hörsel [20], och en omfattande
litteratur ger stöd för att glutamat är

nyckelsubstans i kognitiva funktioner
[21]. Efter frisättning av glutamat från
nervcellsändarna interagerar glutamat
med den postsynaptiska cellens gluta-
matreceptorer. Inaktivering sker genom
återupptag av glutamat i den presynap-
tiska terminalen och i omkringliggande
astrocytutskott. I själva verket är det
astrogliala upptaget troligen mer betydel-
sefullt än det neuronala för att hålla de
extracellulära glutamathalterna låga [22]
och underlätta transmissionen [23].

Flera nervcellssystem i olika hjärn-
områden skulle kunna ha en nedsatt funk-
tion och uthållighet på grund av nedsatt
kontroll av glutamattransmissionen. Inte
beroende på fel hos enskilda nervceller,
utan på en störning i funktionen hos de
celler som understöder nervcellerna me-
tabolt och funktionellt och som genom
sin verksamhet möjliggör intensiv
transmission med hög precision under
lång tid: astrocyterna (Figur 1).

Astrocyternas upptag
och kommunikation
Astrocyterna tycks vara nästan lika

komplicerat uppbyggda som nervcel-
lerna. Idag vet man också, efter studier
vid många laboratorier runt om i värl-
den, att astrocyterna uttrycker mem-
branreceptorer för de flesta kända neu-
rotransmittorerna [24]. Receptorerna är
kopplade till signalöverföringssystem i
cellmembranet, och budskap kan såle-
des föras från utsidan och in i cellens
inre. Uppsättningen av receptorer är va-
rierande beroende på vilket hjärnområde
cellerna finns i och sannolikt beroende på
vilka krav som ställs för att samarbetet
med nervcellerna skall fungera optimalt
[25]. Cellerna har även transportsystem
för aminosyror, och det är väl känt att de
har en stor kapacitet att ta upp amino-
syran glutamat från det extracellulära
rummet. Viss kapacitet att ta upp amino-
syran GABA (en hämmande signalsub-
stans) har också noterats [26]. 

Man vet att astrocyterna uttrycker
jonkanaler och således kan förändra sin
membranpotential [27, 28]. De kan inte
utlösa någon aktionspotential på det
sätt som neuronen, på elektrokemisk
väg, för impulser vidare längs sina ut-
skott. I astrocyterna har man istället på-
visat kemisk signalering [3]. 

Astrocyterna är kopplade till varand-
ra via utskott och »gap junctions» i ett
tredimensionellt nätverk. Efter stimu-
lering med exempelvis glutamat startar
en process som frisätter kalcium inne i
cellen. Processen kan föras vidare från
cell till cell som en kalciumvåg i astro-
cytnätverket. Från studier i cellkulturer
har man uppskattat hastigheten till 1–2
mm/minut, vilket är oerhört mycket
långsammare än den snabba utbred-
ningen av aktionspotentialer hos nerv-
cellerna. Man antar att kalciumkommu-
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Figur 1. Astrocyterna formar nätverk parallellt med nervcellerna (bilden ovanför hjärnan i
figuren). Utskott från en astrocyt omsluter synapser (nere till höger i figuren) från ett eller
flera neuron, där de bland annat reglerar halten av kaliumjoner (K+) och
signalsubstanserna glutamat och GABA. Men astrocyterna har membranreceptorer för de
flesta kända neurotransmittorerna. En ökning av exempelvis glutamathalten i det
extracellulära utrymmet betyder ökad mängd kalciumjoner (Ca2+) inne i cellerna. Det
påverkar inte bara upptaget och frisättandet av olika ämnen lokalt. Astrocyterna är
kopplade till varandra via gap junctions, i »kemiska» nätverk, med kalciumjoner som
signalämne. Kalciumvågen i det tredimensionella astrocytnätverket kan på det sättet
koordinera signaleringen mellan nervcellerna i ett område av hjärnan – eller sprida
störning orsakad av stroke, infektion eller stress till flera annars opåverkade områden.
Andra astrocytutskott omsluter blodkärlen (uppe till höger i figuren) där de känner av
blodets sammansättning och reglerar upptaget av olika ämnen. Figuren är ritad av Eva
Kraft, Göteborg.
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nikationen mellan cellerna kan aktivera
vissa enzymsystem, öppna kalcium-
beroende kaliumkanaler, påverka cel-
lernas membranpotential och deras för-
måga att ta upp glutamat [29, 30]. 

Astrocyterna kan åtminstone teore-
tiskt samordna understödet till nervcel-
lerna inom ett funktionellt område.
Förutom kommunikationen i nervcells-
nätverken och återkopplingssystemen
innebär detta att nervsystemet även kan
ha kontroll på retbarheten via kommu-
nikationen i astrocytnätverket. 

Intressant är att inte bara neuronen,
utan även astrocyterna påverkas av nor-
adrenalin och serotonin (5-HT) som fri-
sätts i hjärnbarken och transporteras i
den extracellulära vätskan. Noradrena-
lin ökar glukosbildningen i astrocyterna
och kan därmed underlätta en högre
nervcellsaktivitet [31, 32].

Pusselbitar och ny behandling
Efter genomgången stroke eller an-

nan vävnadsskada kan glutamathalter-

na bli relativt höga inuti och runt ska-
dan, och nervcellerna depolariserade.
Dessutom skickas speciella ämnen, cy-
tokiner, ut i det extracellulära rummet.
Kväveoxid, fria radikaler och arakidon-
syra bildas, liksom hemosiderin vid
blödningsinslag. Gemensamt för alla
dessa ämnen är att de depolariserar
astrocyterna, minskar deras förmåga att
ta upp glutamat och kalium och/eller
minskar kommunikationen i astrocyt-
nätverket [33-52]. 

Störning i kommunikationen inom
astrocytnätverket och depolarisering-
en leder till sämre reglering av de
extracellulära glutamat- och kalium-
nivåerna i ett större område. Detta kan
medföra en relativ depolarisering av
nervcellerna och därmed en mindre
distinkt transmission, alltså ett något
högre brus i glutamatsignaleringen.
Aktivering av många neuronsystem
parallellt, med hög precision och un-
der lång tid, försvåras. Detta kan vara
en av grunderna för utveckling av de

astenoemotionella symtomen (Figur
2).

Fler ledtrådar 
En hjärnskakning medför sträckning

av olika strukturer. Man vet att bland
annat sträckaktiverade jonkanaler öpp-
nas, vilket leder till relativ depolarise-
ring av astrocyterna [53]. 

Vid svår ångest och oro får man en
kraftig aktivering av glutamaterga neu-
ron. Om denna blir bestående under
längre tid, med åtföljande förhöjning av
glukokortikoidnivåer, kan astrocytnät-
verket depolariseras med åtföljande re-
lativt minskad glutamat- och kalium-
upptagskapacitet [54].

Om den relativa depolariseringen
blir bestående under längre tid kan
den åtminstone hypotetiskt leda till
minskad aktivitet i locus coeruleus-
och rafe-kärnorna, med minskad nor-
adrenalin- respektive 5-HT-frisättning
i hjärnbarken [55, 56]. Vi har kanske
här ett underlag för utveckling av
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Figur 2. En ond cirkel. Figuren visar ett flödesschema med dynamiska processer involverade i uppkomsten av neurastena symtom.
Långvarig psykisk belastning, hjärnskada, infektion eller inflammation i nervsystemet leder till en hög koncentration av specifika ämnen
som arakidonsyra, cytokiner, NO, fria radikaler, hemosiderin och endoteliner. Dessa ämnen har i modellsystem visats minska astro-
cyternas förmåga att ta upp glutamat, försämra kommunikationen i astrocytnätverket och/eller depolarisera cellerna. Koncentrations-
krävande uppgifter med åtföljande hög nervcellsaktivitet kan under dessa förhållanden resultera i ökande glutamat- och kaliumnivåer runt
nervcellerna. Precisionen i glutamatsignaleringen minskar, vilket leder till att intag och bearbetning av information blir mindre distinkt. En
ökad mängd glutamat leder också till att astrocyterna svullnar. Eftersom avståndet mellan nervcells- och astrocytmembranerna på sina
håll är mycket litet leder även en liten volymökning till att koncentrationen av neuroaktiva ämnen förändras drastiskt i nervcellernas om-
givning. Nervcellernas retbarhet kan öka något och man vet, åtminstone från djurförsök, att det finns en bana från basala frontala kortex
på vänster sida som hämmar locus coeruleus-aktiviteten i hjärnstammen. Därmed minskar noradrenalinmängden i hjärnbarken, med
sämre uppmärksamhet som resultat. Minskad uppmärksamhet i kombination med minskad precision i intaget och bearbetningen av
informationen i hjärnan kan vara orsaken bakom de neurastena symtomen: sämre koncentrationsförmåga, inlärningskapacitet och minne.
Då patienten blir varse symtomen utvecklas en oro och ångest som ytterligare ökar nervcellsaktiviteten i centrala delar av hjärnan i en
ond cirkel. Kommunikation mellan locus coeruleus och rafekärnorna gör det troligt att även serotoninhalten i hjärnbarken kan minska – en
orsak bakom den depression som också är ett vanligt symtom efter hjärnskada. Figuren är ritad av Eva Kraft, Göteborg.



depression, som är vanligt efter
hjärnskada [57-59].

Man kan konstatera att exponering
för bly eller kvicksilver i låga koncent-
rationer också visats leda till minskad
glutamatupptagskapacitet i astrocyter-
na i hjärnan [60-62]. Resultaten kom-
mer från experimentella system. De är
dock mycket intressanta, eftersom låg-
dosexponering för dessa ämnen visat
sig ge upphov till neurastena symtom
[63].

Stärk astrocytnätverken
Om hypotesen är riktig skulle farma-

kologisk behandling kunna riktas mot
astrocytnätverket – vid sidan av att så
långt möjligt undanröja orsakerna till
symtomen, bland annat genom nog-
grann information till patienten för att
minska sekundär oro och ångest. Det
handlar om att stärka astrocyternas ka-
pacitet att ta upp glutamat, förbättra
kommunikationen i astrocytnätverket
och/eller hyperpolarisera detta något
för att därigenom öka kaliumupptaget. 

Det finns gott hopp om att lyckas.
Alf a1-receptorstimulering har, åtmins-
tone i experimentella system, visats
öka glutamatupptaget [64]. Vidare har
man funnit att stimulering med adre-
nerga agonister kan påverka astro-
cyternas koppling till varandra [46]
och att beta1-receptoragonister i låg
dos, liksom astroglial 5-HT2A-recep-
torstimulering, hyperpolariserar astro-
cytnätverket [65]. Med utgångspunkt
från dessa resultat kan mer selektiv be-
handling utvecklas.

Mer forskning
Att söka efter patogenetiska meka-

nismer bakom ett organiskt psyko-
syndrom med störning i kognitiva funk-
tioner är en utmanande uppgift. Symto-
men hör hemma bland det mest mänsk-
liga vi kan tänka oss – våra högre hjärn-
funktioner.

Vi finner emellertid att vi i stora
stycken saknar modeller och funktio-
nella beskrivningar över hjärnans ar-
betssätt för att fullt ut kunna formulera
vår hypotes i vetenskapligt testbar form.
Det behövs förmodligen nya begrepp
och förklaringsmodeller för hjärnans
funktion som bland annat kombinerar
morfologi och fysiologi med informa-
tions- och systemteknik.

Vi behöver såväl studier på cellulär
nivå som omfattande kliniska studier.
De cellulära studierna bör ta sikte på att
klarlägga betydelsen av astrocytnät-
verket för att bestämma signal–brus-
förhållandet för glutamattransmissio-
nen. Dessutom bör astrocytnätverkets
möjligheter att modulera den neuronala
excitabiliteten belysas (allt för att kun-
na extrapolera vilken roll astrocytnät-
verket har i den neuronala informa-

tionsbearbetningen). Eftersom dessa
förlopp är dynamiska kräver försöken
omfattande experimentell kapacitet för
att följa flera olika parametrar hos astro-
cyterna parallellt: kalciumjonsignale-
ring, kaliumjonbuffring, membranpo-
tential, förändringar av cellvolymen,
pH-förändringar etc.

Vårt resonemang grundar sig i första
hand på resultat från studier på cellulär
nivå, inte minst från modellsystem ba-
serade på cellodling. Det är förstås yt-
terst angeläget att verifiera riktigheten
även i preparationer in vivo.

Det har dröjt nästan in på 2000-talet
för den medicinska forskningen att upp-
täcka att hjärnans signal- och informa-
tionshantering ombesörjs av kompo-
nenter där mer än nervceller ingår. Så
mycket längre kom vi kanske inte under
Hjärnans decennium, men vi har åt-
minstone ett bra utgångsläge i jakten på
orsakerna till den mentala kapacitets-
minskningen och de koncentrations-
och inlärningssvårigheter som är vanli-
ga efter hjärnskador. 
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Summary

Astrocytes and cognitive dysfunction
after brain damage  

Lars Rönnbäck, Torsten Olsson, Elisabeth
Hansson  

Läkartidningen 2000; 97: 2956-61. 

During rehabilitation after brain damage
due to stroke or trauma, or after meningitis, pa-
tients often suffer from mental fatigue and de-
creased capacity for concentration and learning.
We hypothesize that one pathogenic cause of
these symptoms could be a failure on the part of
astroglia to remove glutamate and K+ from
synaptic regions during glutamatergic trans-
mission. As astroglial support of neuronal
glutamate transmission has been shown to be of
utmost importance, such an astroglial failing
might lead to a decreased signal-to-noise ratio
in glutamatergic neurotransmission, especially
when the transmission is intense for a consider-
able time period. Three aspects of astroglial
failing are focused upon: decreased capacity of
the astroglial glutamate transporters, depolari-
zation of the astroglial network, and uncoupling
of the gap junction coupled astroglial network.
It has been shown that several neuroactive sub-
stances, present within the nervous system even
long after damage or infection, influence upon
these three astroglial properties.  
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