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Kan C57Bl/6 möss likna sjuka människor? 
 

Våra kroppar blir ständigt attackerade av bakterier och virus men tack vare vårt 
välorganiserade immunförsvar håller vi oss oftast friska. Cellerna som ingår i 
immunförsvaret kallas immunceller, vissa av dem äter upp och bryter ner de 
inkräktande bakterierna. Dessa kan sedan visa små proteinbitar, peptider, från de 
nedbrutna bakterierna på sin cellyta med hjälp av Major Histocompatibility Complex 
(MHC) molekyler, som binder till peptiderna. Andra immunceller, T-celler, kan då 
känna igen peptiderna och kan dra igång ett ordentligt immunsvar som är specifikt 
riktat mot den inkräktande organismen.  
  
Immunförsvaret är strikt kontrollerat men ibland slår det fel och de aktiverade cellerna 
kan attackera våra egna vävnader. Detta kan leda till sjukdomar som då sägs vara 
autoimmuna. Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret 
attackerar kroppens leder, främst de små lederna i händer och fötter. Om sjukdomen 
inte behandlas kommer lederna och det angränsande skelettet att förstöras, vilket leder 
till allvarliga funktionshinder. Man vet inte vad som orsakar sjukdomen, men 
personer med vissa MHC-molekyler löper en större risk att drabbas än andra. 
  
Det är svårt att studera sjukdomsmekanismer i människor och därför använder man 
ofta försöksdjur. Genom att injicera proteinet kollagen, som är ett viktigt 
byggmaterial i leder, kan man i möss framkalla en sjukdom som liknar 
ledgångsreumatism. De sjuka mössen kan sedan användas för att vidare förstå hur och 
varför sjukdomen utvecklas men även för att ta fram nya läkemedel. Möss från olika 
inavlade muslinjer är olika känsliga för kollageninjektioner och möss ifrån linjen 
C57Bl/6 har endast nyligen rapporterats kunna utveckla sjukdomen, även om detta 
fortfarande är omstritt.   
 
Detta examensarbete visade att man med en ny metod kan framkalla 
ledgångsreumatism i C57Bl/6 möss men fler experiment behövs för att reda ut 
likheter och skillnader med sjukdomen i människor. Möjligheten att framkalla 
ledgångsreumatism i just dessa möss är ändå viktig eftersom de är lämpliga för 
genetiska modifieringar, till skillnad från många andra muslinjer. I ett sidoprojekt 
studerades T-cellers svar mot en viss kollagenpeptid. I försöket var peptiden bunden 
till en av de MHC-molekyler som kopplats till en ökad risk för ledgångsreumatism. 
Proteiner byggs upp av aminosyror och i den undersökta peptiden kunde tre 
aminosyror med stor betydelse för aktiveringen av T-celler identifieras. Genom den 
här typen av försök kan man få ledtrådar till varför kroppens egna vävnader plötsligt 
uppfattas som främmande och attackeras av immunförsvaret. 
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Collagen induced arthritis in C57Bl/6 mice and studies on the 
immunodominant peptide of type II collagen presented by HLA-DR4 

 
Collagen induced arthritis in mice is the most commonly used animal model of 
rheumatoid arthritis, a chronic autoimmune disease with characteristic joint 
inflammation. In humans, HLA-DR4 alleles mediate an increased risk for disease 
development. Similarly, different mouse strains show different susceptibility to 
collagen induced arthritis. C57Bl/6 mice have only recently been seen to develop 
arthritis with high incidence and severity, the activated T-lymphocytes in these mice 
have been reported to respond strongly to mouse type II collagen. If true, this 
separates the T-lymphocyte response in C57Bl/6 from the response seen in other 
strains. However, the use of C57Bl/6 mice for arthritis research has been questioned 
as pepsin contaminations in the collagen used for immunization might be crucial for 
disease development.  
 
In this study, a published protocol for collagen induced arthritis in C57Bl/6 mice was 
evaluated. In addition, the T-lymphocyte cross reactivity and the role of pepsin was 
investigated. It was found that arthritis could be induced in C57Bl/6 mice and that the 
activated T-lymphocytes recognized a unique epitope on the collagen used for 
immunization. No evidence of a crucial role for pepsin was seen. In a side project, the 
importance of three amino acids within the immunodominant peptide of type II 
collagen presented by HLA-DR4 was investigated using DR4 restricted T-lymphocyte 
hybridomas. These amino acids, glutamate in position 266 and lysine in position 264 
and 270, were all found to be important for activation of the hybridomas. 
 
 
Intern Handledare: Björn Weström 
Extern Handledare: Johan Bäcklund 
Examensarbete 30 hp i immunologi Ht 2008 
Institutionen för cell- och organismbiologi , Lunds universitet 
Section of Medical Inflammation Research, Karolinska Institutet 
 


