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CD1-knockade möss tappar balansen och blir deprimerade 

Autoimmunitet innebär att immunsystemet felaktigt reagerar mot kroppens egna ämnen genom att 
bland annat börja aktivera T-celler. T-celler är en typ av vita blodkroppar som kroppens 
immunförsvar utbildar till att känna igen särskilda patogener (grekiska för ”sjukdomsalstrare”). 
Normalt ska dessa T-celler endast aktiveras av främmande ämnen såsom bakterier och virus, men 
eftersom systemet tyvärr inte är felfritt finns det situationer där så kallade autoreaktiva T-celler inte 
selekteras bort, vilket leder till att kroppens egen vävnad börjar brytas ner. Multipel skleros är en 
autoimmun sjukdom i det centrala nervsystemet (CNS) som i dagsläget brukar kännetecknas av 
inflammation och nedbrytning av nervceller. Grundat på den forskning som finns tillgänglig idag 
anses sjukdomen drivas av att autoreaktiva T-celler och andra immunceller tar sig in i CNS och 
bryter ner det elektriskt isolerande höljet av myelin runt nervtrådarna. Detta leder till neurologiska 
störningar såsom svårigheter med balans och att koordinera muskelrörelser, förlamning, 
dubbelseende, yrsel, trötthet, kognitiv försämring och depression. Det är emellertid fortfarande 
oklart om de neurologiska störningarna orsakas direkt av inflammationen som leder till att myelin 
förstörs eller om denna nedbrytning är sekundär till att nervcellerna inte fungerar som de ska.  

Cluster of differentiation 1 (CD1) är en molekyl som vanligen visar upp och presenterar 
glykolipider (lipid med en sockermolekyl på) för andra molekyler och som har visat sig vara viktig i 
kontrollen av autoimmunitet. Molekylen finns normalt på vanliga antigenpresenterande celler, dvs. 
celler som utbildats av immunförsvaret till att vara bra på att presentera antigen (kroppsegna och 
främmande ämnen) till andra immunceller. Dessutom har CD1-molekylen även upptäckts på celler i 
CNS på så kallade mikrogliaceller och astrocyter samt möjligen även på nervceller. CD1-
knockoutmöss, dvs. möss där man tagit bort den gen som behövs för att CD1-molekylen ska kunna 
tillverkas, har visat sig få en kraftigare inflammation i CNS hos möss som samtidigt injicerats för 
att få experimentell autoimmun encephalitomyelit (EAE), som är försöksdjursmotsvarigheten till 
den mänskliga sjukdomen multipel skleros, än normala möss med EAE. 

Examensarbetets syfte var att studera om CD1-molekylen har en direkt betydelse för nervcellers 
funktion genom att använda olika neurologiska beteendetester på normala och CD1-knockoutmöss. 
Om det nu finns en sådan spontan (mössen har inte injicerats att få EAE) påverkan på nervcellernas 
funktion, yttrar den sig då med liknade symptom som vid mänskliga CNS-sjukdomar, såsom 
multipel skleros, Alzheimers- och Parkinsons sjukdom, och kan de sättas i relation till en eventuell 
obalans bland olika immunceller (vilket kan vara ett tecken på inflammation) utanför CNS? Av de 
sex olika beteendetester som utfördes kunde vi se att de möss som saknar genen som krävs för att 
tillverka CD1-molekylen i hög grad hade likheter med de nämnda CNS-sjukdomarna i två av 
testerna, såsom svårigheter med att koordinera sin gång i ”the footprint test” samt tydliga tecken på 
vad som vanligen tolkas som depression i ”the forced swimming test” som ytterligare styrktes med 
en generellt minskad kroppsvikt. Vidare fick vi mer vatten på kvarn om att en eventuell obalans 
bland olika immunceller, vilket möjligen kan vara kopplad till den förändrade nervcellsfunktionen 
som vi såg hos CD1-knockout mössen, i så fall finns bland immunceller i CNS eftersom våra 
preliminära resultat inte kunde visa att det fanns någon obalans bland immunceller utanför CNS.       
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CD1-deficient mice develop spontaneous gait ataxia  
and depressive symptoms 

 
Invariant NKT cells are a unique subset of lymphocytes that recognize glycolipid antigens 
presented by the MHC like molecule CD1. The function of these cells is still unclear but they are 
believed to be of importance in controlling tolerance and preventing autoimmune diseases, such as 
multiple sclerosis (MS). Previous studies have demonstrated that CD1-/- mice develop more severe 
and chronic experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) compared with CD1+/+ mice. This 
was associated with increased demyelination and central nervous system (CNS) inflammation in 
CD1-/- mice. MS and EAE are frequently associated with a variety of behavioural abnormalities, 
such as alterations in gait, motor coordination, motor learning, psychological health, neuromuscular 
strength and nociception.  
 
In this study, we studied behavioural alterations in CD1-deficient mice, and if these are correlated 
to phenotypic changes in peripheral immune cells. Preliminary results showed no sign of major 
immune cell alteration and hence inflammatory processes in the periphery. Interestingly, we could 
identify a profound gait ataxia in the CD1 deficient mice utilizing the new quantifying method, 
angle of direction, introduced to the footprint test. In addition, we discovered that the CD1-deficient 
mice also develop spontaneous depression-like symptoms characterized by employing the forced 
swimming test. 
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