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Kroppshåligheter så som andningsvägar och mag-tarmkanalen är i direkt kontakt med miljön 

vilket möjliggör tillträde för sjukdomsalstrade organismer (patogener) under andning eller 

intag av mat och vatten. Därför är dessa ytor täckta med ett finmaskigt slemlager som 

fungerar som en barriär mellan t.ex. den intagna födan och cellerna som beklär mag-

tarmkanalen (epitelcellerna) och är reglerat utav bl.a. små proteiner eller signalmolekyler 

(cytokiner) som främst produceras av immunförsvaret. Detta slemlager fyller ytterligare 

väsentliga funktioner i smörjning och är en miljö där trillioner av mikroorganismer lever 

tillsammans i. Eschericha coli (E. coli) är bakterier som lever i mag-tarmkanalen hos både 

människor och djur och är en del av den normala floran. Dock existerar specifika stammar av 

E. coli vilka kan orsaka utbrott av diarré och tarminflammation hos människor. Citrobacter 

rodentium (C. rod) är en bakterie som ger liknande symptom i musen som patogena typer av 

E. coli gör i människa och används huvudsakligen i musmodeller för att förstå sig på och 

förbättra värdens försvar emot tarminflammation.  

Vasoactive intestinal peptide (VIP) är en peptid (ett mindre protein) som tidigare har visat sig 

ha en lindrande effekt mot bl.a. tarminflammation genom att justera immunförsvaret och 

därmed utsöndringen av cytokiner vilka påverkar slem produktionen. Rekrytering av 

försvarscellerna till inflammerade/infekterade områden styrs utav cytokiner och liknande 

signalmolekyler, men också formyl peptider som härrör från värden och/eller bakterien. Dessa 

peptider binder till specifika receptorer, som kallas för formyl peptide receptors 2 (FPR2) och 

befinner sig på immuncell ytorna och vägleder cellerna till vävnaden. Nyligen har dessa 

receptorer visat sig uttryckas i epitelceller och spelar en avgörande roll vad gäller 

läkningsprocessen i cellodlingar.  

 

Syftet med denna studie var att 1) stödja epitelcellförsvaret i levande möss infekterade med C. 

rod, genom att injektera VIP och därmed öka slem produktionen för att hålla borta C. rod från 

epitelcellagret, 2) samt undersöka om bakterien i sig eller enskilda cytokiner bidrar till FPR2 

lokaliseringen till epitelcell ytan för att öka bindningen av formyl peptider till receptorn.              

Vi har använt musmodeller för att följa infektionen och inflammationen under sjukdomens 

utveckling. Därefter använde vi oss utav epiteltarmceller som odlades i laboratoriet på ett sätt 

att de utvecklade egenskaper liknande de som tarmcellerna har när de befinner sig i 

människokroppen, som t.ex. att de utsöndrar ett slemlager vilket, gör det möjligt att titta 

närmare på individuella faktorer som påverkar FPR2 såsom C. rod och cytokiner i detta fall.   

 

Slutsatsen av de olika försöken är att möss infekterade med C. rod har mer FPR2 på epitelcell 

ytan än icke infekterade möss. Detta bekräftades i experimentet på celler odlade i laboratoriet 

som infekterades och stimulerades med cytokiner, vilka dessutom pekar på att tillsatsen av en 

utav cytokinerna (Interleukin-4) ytterligare trappar upp lokaliseringen av fler FPR2 till 

epitelcell ytan. Resultaten för mössen som injekterades med VIP tyder på att den skyddar 

tarmen mot en del av C. rod relaterade skadorna, men att de infekterade mössen faktiskt 

överlag blev sjukare av behandlingen.      

         


