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ABSTRACT 

T cells with neuroantigenic specificity are the putative effectors of 

neuropathology in multiple sclerosis (MS). MS patients show high prevalence of 

myelin-reactive CD4+ and CD8+ T-cell responses. Utilizing a novel combination of 

short-term culture, CFSE-based sorting and anchored PCR, clonal compositions of 

neuroantigen-targeting T cells from relapsing remitting MS (RRMS) patients and 

controls were evaluated. The results demonstrate distinct TCR usage by MS patients 

in their polyclonal CNS-specific CD4+ T-cell responses. In contrast to MS patients, 

healthy subjects exhibit oligoclonal CD8+ TCR distribution, which may reflect 

important differences in overall regulatory ability between MS patients and healthy 

controls. 

CD147 is a ubiquitously expressed plasma membrane glycoprotein that has 

numerous physiological associations in health and disease. Establishing 
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physiologically relevant silencing of CD147 in primary T cells has remained elusive, 

with the entirety of published gene suppression research coming from T-cell lines. 

Utilizing RNA interference and a novel technology, the Nucleofector ® transfection 

system, we were able to transiently transfect primary T cells and reduce the 

expression of CD147 on the cell surface. Interestingly, the experimental group 

showed increased proliferation when compared to the mock-transfection cultures. 

Further study of this pleiotropic molecule in the context of primary T cells is 

necessary to understand the role CD147 plays in T-cell biology. 
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บทคัดย่อ 

เซลล์ที ลิมโฟซยัตท่ี์มีความจ าเพาะกบันิวโรแอนติเจน จดัเป็นเซลล์มีบทบาทในการท าให้
เกิดพยาธิสภาพของสมองในผูป่้วย multiple sclerosis โดยพบวา่ผูป่้วย multiple sclerosis จะมีการ
ตอบสนองของ CD4 และ CD8 ที-เซลล์ท่ีจ  าเพาะต่อไมอีลินสูงกวา่คนปกติ ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้
น าเอาเทคโนโลยี short-term culture, CFSE-based sorting และ anchored PCR มาศึกษา T cell 
receptor ของที-เซลล์ท่ีจ  าเพาะต่อนิวโรแอนติเจนในผูป่้วย relapsing remitting multiple sclerosis 
(RRMS)  และคนปกติ ผลการศึกษาพบว่า เซลล์ CD4 ท่ีจ  าเพาะต่อนิวโรแอนติเจนของผูป่้วย 
multiple sclerosis  มีการแสดงออกของ T cell receptor ท่ีแตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม เซลล์ CD8 
ของคนปกติมีการแสดงออกของ T cell receptor เป็นแบบ oligoclonal distribution และแตกต่างจาก
ผูป่้วย multiple sclerosis ผลการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างของขบวนการควบคุมการ
ตอบสนองของที-เซลลร์ะหวา่งผูป่้วย multiple sclerosis และคนปกติ 
 โมเลกุล CD147 เป็นไกลโคโปรตีนท่ีพบได้บนเซลล์หลากหลายชนิดและมีรายงานถึง
ความเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคหลายชนิด อยา่งไรก็ตาม หนา้ท่ีของโปรตีน CD147 ยงัไม่ทราบแน่ชดั 
การศึกษาถึงเทคโนโลยีเพื่อลดการแสดงออกของ CD147 บนผิวที-เซลล์ยงัไม่มีรายงานมาก่อน ใน
การศึกษาน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าเอาเทคนิค RNA interference และเทคโนโลยี Nucleofector transfection มา
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ใชใ้นการลดการแสดงออกของโมเลกุล CD147 และศึกษาถึงบทบาทของ CD147 บนที-เซลล์ ใน
การศึกษาน้ี ผูว้จิยัไดพ้ฒันาเทคนิคการลดการแสดงออกของโมเลกุล CD147 บนผิวที-เซลล์ได ้และ
พบว่าเซลล์ท่ีมีการลดลงของการแสดงออกของโมเลกุล CD147 น้ีสามารถแบ่งตวัได้ดีกว่ากลุ่ม
ควบคุม การศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ CD147 ต่อการท างานของที-เซลล์ และน่าจะมี
การศึกษาในรายละเอียดต่อไปเพื่อทราบถึงหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงของโมเลกุล CD147 ในการควบคุมการ
ท างานของที-เซลล ์

 


