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Kan en musmodell likna den mänskliga sjukdomen psoriasis? 
 

Det finns en vanlig hudsjukdom som heter psoriasis och den förekommer ofta på 
armar och ben hos människor. Små celler som finns precis under huden påverkas till 
att dela sig ohämmat. Detta leder till att cellerna inte längre får plats och lägger sig 
därför som en hinna ovanpå huden. Denna hinna är det som ofta kan ses och 
igenkännas som psoriasis och relateras ofta till ”fiskfjäll”.  
 
Idag finns inget botemedel mot psoriasis men det arbetas konstant på att hitta nya 
läkemedel som kan dämpa ”fiskfjällen”. För att kunna forska fram nya läkemedel 
behövs det en sjukdomsmodell som liknar den mänskliga sjukdomen och dess 
molekylära förlopp så mycket som möjligt. Under denna studie så har vi arbetat med 
en djurmodell av psoriasis, där möss utvecklade ett fiskfjälliknande utslag på örat 
efter upprepade injektioner av proteinet interleukin-23. Vårt mål med studien var att 
undersöka musmodellens protein och genetiska egenskaper; ta bilder av den injicerade 
musöra-huden samt undersöka effekten av välkända anti-fiskfjälläkemedel och 
jämföra dessa med det som har rapporterats om den mänskliga sjukdomen. 
 
Vi visade att bilderna på mushuden liknar bilder på mänsklig psoriasishud samt att 
proteiner och gener som har visats vara centrala mediatorer i mänsklig psoriasis var 
representerade i musmodellen. Välkända läkemedel mot psoriasis visade sig vara 
effektiva i att hämma fiskfjällshud hos mus. Sammanfattningsvis visade 
studieresultaten att denna musmodell kan jämföras med den mänskliga sjukdomen, 
psoriasis. Denna musmodell kan därför vara ett bra redskap till att utveckla nya 
botemedel mot sjukdomen i framtiden.   
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Gene expression, cytokine profiling and pharmacological evaluation 

of IL-23 induced skin inflammation in mice-an animal model of 
psoriasis. 

 
Psoriasis is a common chronic inflammatory skin disease suggested to be primarily 
driven by Th17 (T helper 17) cells. Interleukin 23 (IL-23) stabilizes the differentiation 
and induces complete Th17 maturation. Psoriasis plaques have an elevated level of 
IL-23 and recent studies show that intradermal injections with IL-23 cause psoriasis-
like symptoms in the skin of mice.  
 
The aim of this study was to characterize IL-23 induced skin inflammation as an in 
vivo model for psoriasis with investigative focus on: (i) epidermal hyperplasia, (ii) 
inflammation and infiltration of immune cells, (iii) gene and cytokine expression 
relevant for psoriasis, (iv) requirements of T cells and interleukin 6 (IL-6) 
respectively, for disease progression and (v) effects of well acknowledged anti-
psoriatic drugs on the model.  
 
Our results confirm that intradermal IL-23 injections in mice ears caused a sustainable 
inflammation with psoriatic characteristics including epidermal hyperplasia and 
hyperparakeratosis. IL-23 injected ear skin infiltrates consisted of CD4+ T cells, CD8+ T cells, 
CD11c+ dendritic cells, CD11b+ macrophages and Gr1+ neutrophils. Disease initiation was 
critically dependent on T cells, whereas IL-6 was proven to be important but not essential for 
disease progression. Essentially, mRNA- and cytokine expression correlated with human 
psoriasis and suggests that the pathogenesis is Th17 driven. Finally, systemic administration 
of acknowledged anti-psoriatic drugs significantly reduced the IL-23 induced skin 
inflammation. 
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