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Attack eller reträtt för immunförsvaret? 
 
Immunsystemet innefattar många försvarsmekanismer som alla har syftet att skydda vår kropp 
mot främmande organismer och ämnen. Genom olika selektionssteg lär sig våra vita 
blodkroppar (immunceller) att skilja på vad som är eget och vad som är något inkräktande. 
Ibland händer det att selektionen inte fungerar och immunförsvaret startar en attack emot den 
egna kroppen. Denna typ av autoimmunitet leder till svåra sjukdomar, till exempel multipel 
skleros (MS) och systemic lupus erythematosus (SLE).  
 
I normala fall skickar immunförsvaret tillbaka sina trupper då attacken varit framgångsrik, det 
vill säga när inkräktaren blivit eliminerad. Men vid en autoimmun sjukdom finns det ingen 
möjlighet för immunförsvaret att eliminera ”inkräktaren”, det vill säga den egna vävnaden, 
med kronisk inflammation som följd. Därför har forskarna försökt hitta ett sätt att inducera 
reträtt hos immuncellerna och på så sätt minimera den pågående inflammationen.  
 
Quinoline-3-carboxamides (Q3C) är artificiellt framställda molekyler som för tillfället testas 
ifall de kan användas som behandling mot MS och SLE. Q3C ABR-215757 (5757) binder 
nämligen till det inflammatoriska proteinet S100A9. I mitt examensarbete undersökte jag 
bland annat mängden S100A9 i blod från möss (in vivo) som blivit infekterade med 
inflammationsstimulerande ämnen, till exempel LPS (lipopolysackarider). Vi ville se om det 
var någon skillnad, i S100A9-mängd, mellan de möss som blivit behandlade med 5757 och de 
som inte blivit behandlade. Jag undersökte även mängden av inflammatoriska eller anti-
inflammatoriska cytokiner (proteiner som immuncellerna sänder ut för att kommunicera med 
varandra) närvarande, i samma blodprov, vid olika tidpunkter efter infektionen. Alla 
experimenten gjordes även på cellodlingsmedie (in vitro), taget ifrån immuncellkulturer som 
blivit utsatta för samma behandling och inflammationsstimulerande ämnen som mössen. 
 
Resultaten visade att vissa inflammatoriska cytokiner fanns i mindre mängd i mössen som 
blivit behandlade med 5757. Mängden anti-inflammatorisk cytokin var även högre i blodet 
från 5757-behandlade möss. Detta indikerar att 5757 kan ha anti-inflammatoriska egenskaper 
in vivo. Men in vitro-försöken och även analysen av andra cytokiner visade att 5757 även 
verkade kunna ha motsatt effekt, alltså öka mängden inflammatoriska cytokiner. 
 
Tyvärr uppstod tekniska problem under examensarbetet vilket gjorde att jag inte kunde 
analysera mängden S100A9 protein. Därför kunde vi inte avgöra om det var interaktionen 
mellan S100A9 och 5757 som var anledningen till de funna anti-inflammatoriska effekterna 
eller inte. Men vissa resultat tyder på att det kan finnas en koppling. 
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The inflammatory response in Toll-like receptor stimulated mice 
and bone marrow derived dendritic cells  

 
Quinoline-3-carboxamides (Q compounds) are synthetic molecules used in clinical trials, as 
treatment for autoimmune diseases such as multiple sclerosis (MS) and systemic lupus 
erythematosus (SLE). The calcium-binding protein, S100A9, has been shown to have a direct 
binding to the Q compound ABR-215757 (5757). S100A9 and its dimerization partner 
S100A8 are significantly overexpressed at the site of inflammation and the aim of this project 
was to examine if 5757 could have a attenuating effect on inflammation. 
 
Sera were collected, from wild type (WT) mice, WT mice treated with 5757, and S100A9 
knock-out (S100A9KO) mice. To induce inflammation, mice were immunized intra 
peritoneally with either of two different toll-like receptor (TLR) agonists, lipopolysaccharide 
(LPS) and polyinosine-polycytidylic acid (P:IC). These sera were assayed for inflammatory 
cytokine content as well as S100A8 and S100A9 expression, by using Cytometric Bead Array 
(CBA) mouse inflammation kit, Western blot, and enzyme-linked immunosorbent assay 
(ELISA). CBA was also applied on TLR stimulated bone marrow (BM) derived dendritic cell 
(DC) culture supernatants. 
 
The CBA showed that 5757 had effects on four of the six analysed cytokine amounts. 5757 
had a downregulating effect on tumour necrosis factor-α (TNF-α) in sera from LPS 
stimulated WT mice. But an upregulating effect on the cytokines interleukin-6 (IL-6), IL-10 
and the chemokine monocyte chemoattractant protein-1 (MCP-1, also known as C-C motif 
ligand-2 – CCL2). These results supported that 5757 may have anti-inflammatory effects via 
the S100A9 protein. 
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