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Crohns sjukdom är en geografiskt utbredd sjukdom, med en hög förekomst i västvärlden. Tillsammans 
med ulcerös kolit utgör den de två primära sjukdomstillstånden i gruppen inflammatoriska 
tarmsjukdomar (IBD, eng. för Inflammatory bowel disease) och kännetecknas av kronisk 
inflammation i tarmslemhinnan och framförallt i tunntarmen. Symtom associerade med sjukdomen är 
buksmärtor, diarré, kräkningar samt feber. Det är också vanligt att patienter med Crohns tappar vikt till 
följd av att tarmepitelet förlorat sin förmåga att absorbera näringsämnen. 
Ett flertal faktorer, så som livsstil och i synnerhet en hög förekomst av stress, tarmflorans 
sammansättning samt den drabbade individens unika immunologi och genetik, tros vara 
bakomliggande faktorer till att sjukdomen utvecklas. Trots att stress anses vara en utlösande faktor för 
sjukdomen har forskning visat att det måste finnas ett genetiskt anlag hos en individ för att denna skall 
löpa en risk att utveckla Crohns sjukdom. 
   
I tunntarmen finns det huvudsakligen två olika typer av tarmepitel; villus epitel (VE) och follikel-
associerat epitel (FAE), vilka skiljer sig åt i både anatomi och funktion. VE är anpassat för att 
absorbera näringsämnen och FAE är dedikerat åt att uppta och oskadliggöra mikroorganismer. Studier 
har visat att FAE är mer genomsläppligt för mikroorganismer än VE, vilket kan tillskrivas epitelets 
unika anatomiska egenskaper. Detta har fått forskare att misstänka att denna epiteltyp spelar en central 
roll i utvecklingen av Crohns sjukdom. Eftersom de villi vilka angränsar direkt till FAE har visat sig 
skilja sig från de andra epiteltyperna, har detta erkänts som en tredje epiteltyp, här kallad FAE-
associerat villus epitel (FAV). 
När det kommer till den sjukdomsbild som är associerad med Crohns sjukdom, tros mastcellerna vara 
av stor betydelse. En aktiverad mastcell utsöndrar stora mängder av pro-inflammatoriska substanser i 
tarmen, vilka aktiverar kroppens inflammatoriska försvar. Till följd av inflammationen börjar tarmens 
slemhinna att brytas ned, varpå den barriär som skyddar mot intrång av mikroorganismer in i den 
underliggande vävnaden blir svagare. Hos en individ med ett genetiskt anlag för Crohns kan inte 
slemhinnan återhämta sig, då de mekanismer som reglerar det inflammatoriska försvaret är defekt. 
Detta medför således att inflammationen istället blir kronisk. Ett flertal signalmolekyler har 
identifierats som centrala för aktiveringen av mastceller, exempelvis vasoaktiv intestinal polypeptid 
(VIP). Denna neurotransmittor existerar i stor omfattning i tarmen, där den lagras i nervändar som 
förankrar sig i tarmens slemhinna.  
   
Syftet med denna studie var att kvantifiera och jämföra antalet mastceller innehållande VIP i vävnad 
från tunntarmen från 7 patienter med Crohns sjukdom och från 7 friska kontroller, i hopp om att kunna 
stärka mastcellers och VIPs centrala roll för sjukdomsförloppet. Resultaten visade att när endast FAE 
jämfördes mellan de två grupperna kunde man konstatera att FAE hos patienter med Crohns sjukdom 
innehöll fler mastceller positiva för VIP än friska kontroller. Detta överensstämmer med tidigare 
undersökningar, som visat att FAE är mer permeabelt för mikroorganismer än de andra epiteltyperna, 
vilket kan bero på ett ökat antal mastceller. Det är också rimligt att en inflammerad slemhinna 
uppvisar en större ackumulation av mastceller med VIP i FAE än i en frisk sådan. I studien 
undersöktes också antalet övriga celler positiva för VIP. Här uppvisade de friska kontrollerna en större 
andel VIP-positiva celler än Crohnspatienterna. Detta resultat kan bero på att inflammationen i  
slemhinnan hos patienter med Crohns sjukdom skadar epitelcellerna till den grad att deras naturliga 
förmåga att producera VIP bryts ned, med konsekvensen att färre mastceller aktiveras av 
neuropeptiden. Denna teori stöds av de statistiska analyserna som visade att slemhinnan hos de friska 
kontrollerna innehöll mer områden med mastceller i närheten av utsöndrat VIP, än patienterna med 
Crohns sjukdom.            
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