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Lægmandsrapport   

Ud af to komplekse eksperimenter for at identificere protein -biomarkører i 

rygmarvenvæske (CSV), har vi gennemført det ene, og er i gang med at validere 

resultaterne i det næste.  

A) I det afsluttede delprojekt undersøgte vi om 1) proteiner relateret til de - og 

remyelination er til stede i CSV, 2) de kan afsløre vigtige molekyler og veje i MS -

patogenese, og 3) de kan differentiere attakvis fra progressiv MS. Vi konstaterede de 

aktiverede gener i de- og remyelinerede læsioner i dyremodeller, og sammenlignede 

dem med de aktiverede gener i MS hjernelæsioner. Herved koblede vi de aktiverede 

gener til de- og remyelination i MS læsionerne. Dernæst undersøgte vi, om protein -

produkter fra disse MS-læsionsgener er til stede i CSV, og om de er forskellige 

mellem attakvis og progressiv MS. Vi kortlagde alle proteiner i 97 CSV prøver fra 

progressiv og attakvis MS ved proteomics, undersøgte for protein -produkter fra 

identificerede gener, og valgte herfra 52 potentielle protein-biomarkører. Vi 

kvantificerede derefter niveauerne af disse proteiner i de 97 CSV. Ved bioinformatik, 

fandt vi at 4 proteiner var forskellige mellem MS-grupperne. De var alle relateret til 

akut remyelination, og deres højere niveauer i CSV var forbundet med mindre 

inflammation.  

B) Vi undersøgte også det fulde proteinindhold i CSV hos patienter med RRMS, 

SPMS, PPMS, neuromyelitis optica (NMO) og Alzheimers sygdom (AD). Disse 

sygdomme repræsenterer et inflammatorisk-neurodegenerativt spektrum, og vi har til 

formål at identificere sådanne biomarkører i CSV hos patienter med MS. Vi 

analyserede også modificerede proteiner relateret til celleskader i CSV. Vi var i stand 

til at vælge 211 potentielle biomarkører, og har kørt målrettet  kvantificering. 

Bioinformatik analyse af disse komplekse datasæt er undervejs. Denne nye tilgang kan 

identificere potentielle biomarkører for subtyper af MS patienter med forskellige 

inflammatoriske eller neurodegenerative fænotyper.  

 


