
 
 

Linköpings universitet | Medicinska fakulteten 

Examensarbete, 15 hp 

Biomedicinska analytikerprogrammet  
Vårterminen 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifiering av mastceller och vasoaktiv intestinal 
polypeptid och deras association till irritable bowel 
syndrome 

 

 

Identification of mast cells and vasoactive intestinal 
polypeptide and their association to irritable bowel 
syndrome  

 
 

Amanda Barkarö  
 

 
Handledare: Åsa Keita och 
Lena Svensson  
Examinator: Malin Lindqvist 
Appell 
 
 

 
 

 

Linköpings 
universitet  

SE-581 83 Linköping, 
Sweden 013-28 00 00 

www.liu.se 



 
 

  



 
 

Abstract 
IBS (irritable bowel syndrome) is a functional gastrointestinal disorder which is estimated to 
affect one in ten individuals. It affects bowel function and leads to discomfort and pain for 
the patient. IBS can be subdivided into three separate groups named after the symptoms 
they bring: IBS-C (constipation), IBS-D (diarrhea) and IBS-M (mix). Today, there are no 
diagnostic markers for the disorder. 

The small and large intestine are regularly exposed to foreign substances and 
microorganisms; hence they contain a large number of immune cells of all sorts. Mast cells 
(MC) are pro-inflammatory cells and can be found in vast numbers in the intestine wall. They 
are thought to play an important role in the development of IBS. Studies has also shown that 
the neuropeptide vasoactive intestinal polypeptide (VIP) alter the function of the intestine 
and increased amount of VIP have been detected in plasma from IBS-patients.  

The purpose of this study was to compare the number of MCs and MCs containing VIP in 
colonic biopsies from: 6 healthy women, 6 women with IBS-D and 6 women with IBS-C. VIP 
in plasma was also measured in order to compare the amount between healthy and IBS-
patients.  

MCs and VIP containing MCs were quantified using immunohistochemical techniques where 
the colonic tissue was double stained with antibodies directed towards mast cell tryptase 
and VIP. Evaluation of the immunostained tissue was performed using fluorescent 
microscopy. VIP in plasma was analysed using enzyme immunoassay (EIA). No significant 
difference in the number of MCs nor in MCs containing VIP was detected between the 
groups. However, significant differences in the amount of VIP in plasma was detected 
between healthy women and women with IBS-D. More studies are needed to elucidate the 
role of MC and VIP in the pathogenesis of IBS.  

  



 
 

Sammanfattning 
IBS (efter eng. irritable bowel syndrome) är en funktionell tarmrubbning som 
uppskattningsvis drabbar var tionde individ. Den påverkar tarmfunktionen och leder till 
obehag och smärta för den drabbade. IBS har tre undergrupper och patienterna delas in i 
respektive grupp efter vilken slags symptom de lider av IBS-C (förstoppning), IBS-D (diarré) 
eller IBS-M (mix). Än så  länge finns inga diagnostiska markörer för sjukdomen.  

Tarmkanalen utsätts regelbundet för främmande ämnen och mikroorganismer och inhyser 
därför många slags immunceller. Mastceller (MC) är viktiga inflammatoriska celler och finns 
rikligt representerade i tarmslemhinnan. Det finns tecken på att dessa kan vara involverade i 
utvecklingen av IBS. Studier har även visat att neuropeptiden vasoaktiv intestinal polypeptid 
(VIP) påverkar tarmens funktion och ökade mängder kan även ses i plasma hos patienter 
som lider av IBS.  

Syftet med denna studie var att jämföra antalet MC och MC innehållande VIP i kolonbiopsier 
från 6 friska kvinnor, 6 kvinnor med IBS-D och 6 kvinnor med IBS-C. VIP i plasma mättes 
också för att påvisa eventuella skillnader mellan friska och IBS-patienter.  

MC kvantifierades med immunhistokemisk metod där vävnaden dubbelfärgades med 
antikroppar mot mastcellstryptas och VIP. Resultatavläsning utfördes i 
fluorescensmikroskop. VIP i plasma mättes med enzyme immunoassay (EIA). Inga 
signifikanta skillnader i antal MC eller MC innehållande VIP kunde påvisas. Däremot sågs 
signifikanta skillnader av mängden VIP i plasma mellan friska kvinnor och kvinnor med IBS-D. 
Fler studier behövs för att bättre förstå hur MC och VIP fungerar vid IBS. 
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Förkortningar 
ANS autonoma nervsystemet 

AP alkaliskt fosfatas (eng. alkaline phosphatase) 

BSA bovint serumalbumin 

CD eng. cluster of differentiation 

CRH kortikotropinfrisättande hormon (eng. corticotropin releasing hormone) 

DAPI 4',6-diamidino-2-phenylindol 

EDTA etylendiamintetraacetat 

EIA enzymatisk immunanalys (eng. enzyme immunoassay) 

ELISA enzymlänkad immunbindande analys (eng. enzyme-linked immunosorbent 
assay) 

ENS enteriska nervsystemet 

HRP pepparotperoxidas (eng. horseradish peroxidase) 

IBD inflammatorisk tarmsjukdom (eng. inflammatory bowel disease) 

IBS eng. irritable bowel syndrome 

IBS-C IBS-förstoppning (eng. constipation) 

IBS-D IBS-diarré 

IBS-M IBS-mix 

IHC immunhistokemi (eng. immunohistochemistry) 

MC mastceller  

OD optisk densitet 

PBS fosfatbuffrad saltlösning (eng. phosphate buffered saline) 

PFA paraformaldehyd  

SP substans P 

VIP vasoaktiv intestinal polypeptid 

VIP-MC MC innehållande vasoaktiv intestinal polypeptid 

VPAC VIP-receptor 
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Bakgrund 

IBS 
IBS (efter engelskans irritable bowel syndrome) är en funktionell tarmrubbning som drabbar 
fler än var tionde individ. Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan 10-40 år och drabbar 
kvinnor oftare än män (1). Sjukdomen manifesteras av buksmärta och förändrad 
tarmfunktion. Det finns tre huvudsakliga undergrupper. Dessa är kategoriserade efter vilken 
slags symptom patienten lider av: diarré (IBS-D), förstoppning (IBS-C) eller mix (IBS-M). 
Eftersom sjukdomen saknar karakteristiska diagnostiska markörer är den ofta en 
uteslutningsdiagnos (2). Många sjukdomar har liknande symptombild som vid IBS, till 
exempel inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom Crohn’s sjukdom och ulcerös kolit), 
malignitet och celiaki. Dessa sjukdomar kan dock ofta avskrivas med hjälp av noggrann 
anamnes och kompletterande undersökningar och laboratorieanalyser (3). Eftersom IBS i 
mångt och mycket är en uteslutningsdiagnos har ett antal kriterier tagits fram för att 
underlätta diagnostiken. Dessa kallas Rom (I,II,III)- och Manning-kriterierna (2). Idag används 
huvudsakligen Rom III-kriterierna, se tabell 1 (3).  

Tabell 1 Diagnostiska kriterier för IBS enligt Rom III. 

Rom III-kriterierna 

Återkommande buksmärta eller obehagskänsla minst 3 gånger/månad i de senaste 3 
månaderna associerad till minst två av följande: 

Känsla av förbättring vid tarmtömning. 

Symptom associerade med förändrad frekvens av tarmtömning. 

Symptom associerade med förändrad konsistens av avföring.  

 

Det finns ett antal kända patofysiologiska samband vid IBS. Ett välkänt samband är det 
mellan stress och IBS. Stress kan vara en bidragande orsak till utvecklandet av IBS och det 
påverkar kroppen på många sätt, inte minst tarmkanalens funktion (4). Stress påverkar bland 
annat hur passagen över tarmväggen fungerar men även aktiviteten hos vissa immunceller, 
däribland mastceller (MC). MC kan frisläppa ämnen som retar tarmslemhinnan och bidrar till 
uppkomsten av en ökad visceral hypersensitivitet (buksmärta), vilken ofta ses hos IBS-
patienter (5). Det finns även studier som visar på en kronisk låggradig inflammationsprocess i 
tarmslemhinnan hos patienter med IBS (6). Bland annat kan en ökad mängd MC detekteras i 
tarmslemhinnan hos dessa patienter (6–8).  

Tjocktarmens anatomi 
Tarmkanalen kan liknas vid en tub som sträcker sig från magsäcken och slutar i anus. 
Tarmarnas huvudsakliga funktion är att absorbera de näringsämnen som frigörs vid 
nedbrytning av föda. Hela tarmkanalen är veckad eftersom det ökar ytan där absorption kan 
ske (9). Tillsammans med levern och blodet bidrar tarmsystemet till att upprätthålla 
näringsbalansen i kroppen så kroppens celler kan fungera normalt (10). Tarmsystemet är 
indelat i tunntarm och tjocktarm. Tunntarmen består av duodenum, jejunum och ileum. 
Tjocktarmen består av cecum, kolon, sigmoideum, rektum och analkanalen (11). 
Uppbyggnaden av tjocktarmens olika delar är i stort sett densamma. Räknat inifrån och ut 
finns fyra lager: mukosa, submukosa, muskularis och serosa/adventitia. Mukosan består 
också av lager. Det innersta lagret, närmast tarmlumen, består av epitelceller. Längs 
tjocktarmen är det huvudsakligen kubiskt epitel. Epitelet klär även de veck (kryptor) som 
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återfinns i kolon. Mellan epitelcellerna återfinns mukusproducerande bägarceller. Under 
epitellagret finns ett bindvävslager, lamina propria. Lamina propria är rik på blod- och 
lymfkärl, det är via dessa kärl de absorberade näringsämnena förs vidare ut i cirkulationen. 
Här återfinns även ansamlingar av immunceller, mukosa-associerad lymfatisk vävnad 
(MALT). Utanför mukosan ligger submukosan. Submukosan består främst av bindväv och 
förankrar mukosan i muskularis, muskellagret utanför submukosan. Även submukosan är rik 
på blodkärl men här återfinns också många nervtrådar tillhörande det enteriska 
nervsystemet (ENS). Figur 1 illustrerar tjocktarmens mukosa och delar av submukosa. 

 

Figur 1 Schematisk bild över tjocktarmens innersta lager: mukosa och submukosa. I mukosan finns epitelceller 
vilka bildar barriär mot tarmlumen. Mellan epitelcellerna finns slemproducerande bägarceller. Här ses även de 
för kolon typiska kryptorna (veckning av slemhinnan). I lamina propria syns MC. Ett tunt lager glattmuskelceller 
avgränsar mukosan från submukosan. 

Muskularis består längs tjocktarmen av glattmuskelceller organiserade i olika riktningar. 
Mellan dessa muskellager finns ytterligare nervansamlingar från ENS. Runt alla dessa lager 
finns ett membran, serosa, detta är det yttersta lagret i tjocktarmen (9).  

Styrning och reglering av tarmkanalen 

Neuronal reglering 

Den neurologiska styrningen av mag-tarmkanalen är komplex och flera system är 
involverade i olika delar av dess funktion (12). Tarmkanalen kan dels kontrollera sig själv via 
ENS men står även under inflytande av det autonoma nervsystemet (ANS) och det centrala 
nervsystemet (CNS). ENS ansågs tidigare vara en del av ANS men räknas idag som ett separat 
nervsystem (9). ENS har förmåga att självständigt styra tarmkanalen, med avseende på 
motilitet, utsöndring samt blodflöde (13). ENS består av motorneuron, interneuron och 
sensoriska neuron. De motoriska neuronen styr glattmuskelceller samt sekretoriska celler 
vilket påverkar motiliteten och utsöndringen i tarmkanalen. Interneuronen kommunicerar 
mellan varandra och de sensoriska neuronen känner av bland annat töjningar i tarmväggen. 
ANS är också involverad i mag-tarmkanalens reglering. ANS kan innervera tarmkanalen 
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antingen via parasympatikus eller via sympatikus. Parasympatikus främjar tarmarnas 
aktivitet medan sympatikus verkar hämmande. Neuronen från ANS kan antingen påverka 
ENS eller innervera celler direkt längs tarmkanalen (9). För att synkronisera tarmfunktionen 
med resten av kroppens tillstånd finns även nervkopplingar till CNS. Dessa kopplingar verkar 
främst via reflexer och är därmed omedvetna för oss, men vid vissa tillstånd kan information 
ändå nå vårt medvetande. Det kan till exempel gälla inflammation eller skada i tarmkanalen 
(13). De kommunikationsvägar som går mellan hjärnan och tarmkanalen refereras till som 
brain-gut axis. Brain-gut axis kommunicerar inte enbart via nervbanor utan även med hjälp 
av cytokiner och hormoner (14).  

Mastceller 

MC tillhör det medfödda immunförsvaret och finns i riklig mängd i vävnader och organ som 
exponeras för patogener och dylikt, till exempel i huden, lungorna och i tarmslemhinnan (8). 
MC härrör från hematopoetiska stamceller (CD34+) i benmärgen och vandrar ut i vävnader 
för att där mogna ut vid närvaro av inflammation. MC ses ofta i nära anslutning till blod- och 
lymfkärl samt nervtrådar. MC deltar i den IgE-medierade allergiska reaktionen och utgör en 
viktig del i kroppens försvar mot parasitinfektioner (15). De utövar sin effekt genom att 
frisätta granula, se figur 2. Dessa granula kan innehålla bland annat enzymer och cytokiner, 
de senare kan till exempel attrahera neutrofila granulocyter (16). MC delas ofta in efter 
vilket slags proteas (proteolytiskt enzym) de innehåller. Framförallt ses två huvudgrupper, 
MC innehållande tryptas och MC innehållande tryptas och chymas (17).  

 

Figur 2 Schematisk bild över MC. MC innehåller rikligt med granula vilka kan frisättas (degranulering) efter 
aktivering. 

MCs effekt regleras bland annat av ENS, dock kan förhållandet även verka omvänt. Till 
exempel kan histamin och tryptas, frisläppta från MC påverka enteriska nerver samtidigt 
som bland annat neuropeptider som vasoaktiv intestinal polypeptid (VIP), 
kortikotropinfrisättande hormon (CRH) och substans P (SP) frisatt från nervändar kan 
påverka MC (13). Detta är ett exempel på hur ovan nämnda brain-gut axis kommunicerar (7).  

Vasoaktiv intestinal polypeptid 

Tarmkanalen kan förutom via nerver styras av olika biologiskt aktiva peptider, så kallade 
reglerande peptider. Dessa peptider benämns olika beroende på var i kroppen de återfinns. 
Det finns bland annat neuropeptider (finns i neuron) och gastrointestinala peptider (finns i 
gastrointestinal (GI)-kanalen). De kan även delas in efter hur de utövar sin aktivitet, det vill 
säga endokrint, parakrint eller neurokrint (18). Vissa peptider utsöndras av så kallade 
enteroendokrina celler längs GI-kanalen. Ett exempel är gastrin som bildas av G-celler i 
magsäcken och som verkar endokrint, det vill säga hormonellt och reglerar 
saltsyraproduktionen (10). En annan viktig peptid är VIP. VIP återfinns bland annat i 
nervfibrer och nervändar som innerverar mag-och tarmkanalen samt respirationsorganen 
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men finns även närvarande i CNS (18). I tarmkanalen är dess främsta effekt att stimulera 
utsöndringen av elektrolyter och vatten i tarmlumen (10). Inom ENS finns VIP bland annat i 
inhibitoriska motorneuron och nerver som stimulerar sekretoriska celler. VIP har två kända 
receptorer VPAC1 och VPAC2. Mycket om hur VIP fungerar, när det utsöndras och i vilka 
sammanhang är fortfarande okänt med forskning på djurmodeller har visat att VPAC1-
receptorer finns i tarmslemhinnans mukosa. Det är troligtvis via dessa receptorer VIP utövar 
sin sekretoriska effekt i tarmkanalen (19). Keita et al. har även visat att humana MC uttrycker 
VPAC2 vilket kan ha betydelse vid vissa patologiska tillstånd, bland annat inflammatorisk 
tarmsjukdom (IBD) (20), dess betydelse vid IBS är hittills okänd. 

Immunologiska metoder 
Immunanalyser är ett samlingsnamn för flertalet analyser vilka bygger på en interaktion 
mellan ett antigen och dess specifika antikropp (21). Immunanalyser utförs rutinmässigt 
inom forskning och klinik över hela världen och står för en stor del av den laborativa 
verksamheten (22). Flera olika analysmetoder finns idag tillgängliga för rutinmässigt bruk 
(23). Det finns direkta och indirekta analysmetoder. De indirekta metoderna är vanligare på 
grund av förbättrad sensitivitet eftersom detektion sker i två steg (24). Skillnaden är att den 
indirekta detektionen använder en primärantikropp mot ett antigen följt av en 
sekundärantikropp mot primärantikroppen, detta illustreras i figur 3. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Direkt detektion sker med hjälp av en antikropp (svart) vilken är märkt med till exempel ett enzym. En 
indirekt metod använder sig av en antigenbindande antikropp (svart) och en sekundär detekterande 
enzymmärkt antikropp (blå). 

Det finns metoder för att påvisa förekomst av ett antigen, bland andra immunhistokemi. 
Andra metoder kan förutom påvisa förekomst även kvantifiera mängden antigen i ett prov, 
dessa kallas immunometriska analyser. Oavsett val av metod är det viktigt att känna till 
grundläggande egenskaper för analysprincipen, eftersom dessa ligger till grund för ett 
tillförlitligt resultat (23).  

Den gemensamma nämnaren för dessa metoder är som sagt antikroppar. Antikroppar delas 
normalt in i monoklonala och polyklonala antikroppar. Skillnaden är att de monoklonala 
antikropparna syntetiseras av en enda klon B-celler, de är alltså helt och hållet identiska och 
riktar sig mot en epitop. De polyklonala antikropparna däremot, syntetiseras av ett antal 
olika B-celler, de är därför riktade mot olika epitoper på ett antigen. Specificiteten, det vill 
säga hur bra antikropparna är på att binda till ”rätt” epitop skiljer sig därför mellan de 
monoklonala och de polyklonala antikropparna. Antikroppar med låg specificitet kan binda 
till likartade strukturer och benämns vara korsreaktiva. Detta är ett vanligt förekommande 
problem i många immunanalyser. En annan viktig faktor är hur bra affinitet en antikropp har 
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för sitt antigen. Ju högre affinitet desto lättare för antikroppen att binda till sin 
komplementära epitop (25).  

Modern teknik har gjort det möjligt att producera antikroppar i stora volymer till många 
olika slags användningsområden. För att designa en specifik antikropp till en immunanalys, 
såväl monoklonal som polyklonal, behöver dess antigen vara en känd proteinstruktur. Detta 
för att kunna immunisera det djur där antikropparna ska bildas (26). Det finns anledningar 
till använda antikroppar med poly- såväl som monoklonalitet. De monoklonala 
antikropparna har en överlägsen specificitet, de polyklonala antikropparna å andra sidan, har 
högre affinitet och kan identifiera fler epitoper på antigenet. De polyklonala antikropparna 
är även mindre tidskrävande och billigare att tillverka jämfört med de monoklonala 
antikropparna (27).  

Immunhistokemi 

Immunhistokemi är enligt Nationalencyklopedin en ”metod för att med hjälp av antikroppar 
påvisa olika cell- och vävnadskomponenter i mikroskopiska preparat av kroppsvävnad” (28). 
Immunhistokemi förenar alltså traditionell histologi med förfinad antikroppsdetektion. 
Kliniskt används immunhistokemi framförallt vid cancerdiagnostik (27).  

Ett viktigt steg i framställningen av histologiska preparat, oavsett om de ska färgas med hjälp 
av antikroppar eller ej, är fixeringen av vävnaden. Fixeringen är viktig eftersom dess funktion 
är att bevara vävnaden och dess beståndsdelar så att den på ett bra sätt kan representera 
hur det ser ut i kroppen. Det finns flertalet fixeringsmetoder att välja mellan och valet styrs 
ofta av hur materialet är tänkt att användas. Ska endast en histologisk bedömning göras, och 
färgas med till exempel hematoxylin och eosin, är det bra att välja en fixeringsmetod som 
bevarar vävnaden väl och som gör sig bra vid mikroskopering. Ska vävnaden färgas med 
antikroppar är det bra att välja en metod som även bevarar antikroppens specifika antigen 
och dess epitoper väl. Formalin är en vanlig fixeringsvätska som används till traditionell 
histologisk färgning såväl som till immunhistokemi (24). Formalin består av cirka 40% 
formaldehyd löst i vatten. För kliniskt (även forskning) bruk spädes dock formalin med fördel 
ned till en koncentration om 4-8%. Formaldehyd är en gas vid rumstemperatur och är 
mycket reaktiv. Den används framförallt inom industrin och tillverkningen av bland annat 
spånskivor och laminat. Formalin, å andra sidan, används framförallt till konservering och 
desinfektion. Eftersom formaldehyd är reaktivt stabiliseras ofta formalinlösningen med en 
alkohol till exempel metanol (29). Fördelen med formalin är att det inte denaturerar 
proteiner i vävnaden vid fixering, vilket bland annat värmefixering gör (24). Istället bildar 
formaldehyd metylenbryggor mellan proteiner i vävnaden, vilket skyddar mot nedbrytning. 
Formalinfixering är en långsam process eftersom det tar tid för vätskan att tränga in i 
vävnaden samt för metylenbryggorna att bildas. Beroende på storlek på preparatet och 
förvaringstemperatur under fixering kan det ta upp till en vecka för ett preparat att bli helt 
fixerat. Dock anges ofta ett tidsspann om 12-24 timmar för formalinfixering till kliniskt bruk 
(30). Histologin blir ofta bra med formalinfixering men vissa epitoper kan deformeras av 
fixeringen. I dessa fall används metoder för epitopåtervinning (eng. epitope retrieval). Innan 
preparatet färgas med antikroppar kan det behandlas med till exempel värme, lågt pH eller 
enzymer vilket återställer epitopen så att dess specifika antikropp kan binda in (24).  

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid immunhistokemi är bakgrundsfärgning. 
Fenomenet uppkommer då de tillsatta antikropparna inte binder till preparatet som 
planerat. Beroende på bland annat fixerings- och detektionsmetod finns olika lösningar på 
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problemet. Efter fixering i formalin blir proteiner i vävnaden mer hydrofoba och det kan vara 
svårare för antikropparna att binda in. Detta uppkommer framförallt efter överfixering i 
formalin, det vill säga för lång fixeringstid. Små vävnadsbitar och begränsad fixeringstid kan 
vara enkla lösningar på problemet. Förutom förekomst av hydrofoba interaktioner i vävnad 
kan det även uppstå interaktioner på grund av skillnader i jonladdning. Antikroppar kan vara 
mer eller mindre laddade liksom strukturer i vävnaden. Kollagen kan till exempel vara 
negativt laddat och tillförs en positivt laddad antikropp kan en interaktion orsakad av 
laddningsskillnad snarare än affinitet ske och ge upphov till ”falsk” färgning, så kallad 
bakgrundsfärgning. Ofta uppkommer interferenser orsakade av hydrofobi och jonladdning 
tillsammans men det finns sätt att blockera dessa reaktioner. En av de vanligaste metoderna 
är att precis innan applikation av primärantikropp låta preparaten inkubera täckta av en 
proteinlösning. Proteinlösningen kan vara plasma, buffert innehållande bovint serumalbumin 
(BSA) eller artificiella lösningar innehållande serumproteiner (till exempel kasein) (24). 
Emellertid finns studier som visar att behandling med proteinlösningar av diverse slag inte 
minskar bakgrundsfärgningen. I vissa fall blev bakgrunden starkare med proteinlösningar 
(31). Än så länge är det dock rutin att behandla preparatet innan antikroppstillsatts och så 
har även gjorts i denna studie.  

En av de största skillnaderna mellan immunhistokemiska metoder ligger i val av 
detektionsmetod. Enzymatiska metoder är mycket vanliga eftersom det endast krävs ett 
vanligt ljusmikroskop för bedömning (30). Principen är densamma som för enzymatiska 
immunanalyser i allmänhet vilken beskrivs i korthet under enzymatiska immunanalyser 
nedan. Sekundärantikroppen kan även konjugeras till en fluorokrom. När preparatet 
bestrålas med ultraviolett ljus i ett mikroskop kommer fluorokromen att exciteras. När 
elektronerna i fluorokromen sedan återgår till sitt normalläge emitteras ljus vid en känd 
våglängd. Det är därför möjligt att dubbelfärga preparat om två olika fluorokromer används 
(32). Figur 4 visar exempel på en indirekt immunhistokemisk metod med 
fluorescensdetektion.  

 

 

Figur 4 Ett vävnadssnitt innehållande två olika antigen detekteras med primärantikroppar. Dessa märks in med  
fluorokromkonjugerade sekundärantikroppar. Avläsning sker vid två våglängder, specifika för vardera 
fluorokrom.  

Efter genomgången immunfärgning och efterföljande avläsning i mikroskop måste resultaten 
utvärderas. Detta görs framförallt med hjälp av kontroller av olika slag. Det finns många 
kontroller vilka tjänar olika syften. Vanligtvis används kontrollerna framförallt för att påvisa 
immunfärgningens sensitivitet och specificitet (33).  

En vävnadskontroll inkluderas för att kontrollera om färgningen fungerat korrekt och är 
specifik. En positiv vävnadskontroll innehar antigenet av intresse (i känd mängd) och 
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används som positiv referens för okända prover. En negativ vävnadskontroll inkluderas för 
att bedöma specificiteten för immunfärgningen. Ett vävnadssnitt vilket inte ska innehålla det 
undersökta antigenet bör utfalla negativt om specificiteten för antikropparna är god (34). 
Det finns även andra slags negativa kontroller vilka också avslöjar antikropparnas specificitet. 
Till exempel kan primärantikroppen uteslutas för att detektera eventuell ospecifik inbindning 
av sekundärantikroppen. En annan negativ kontroll är isotypisk kontroll. Istället för en 
primärantikropp appliceras en lösning med en antikropp vilken är helt lik primärantikroppen 
förutom dess specificitet för det undersökta antigenet. Denna isotypiska antikropp kan till 
exempel vara riktad mot en kemikalie och bör inte binda till vävnaden (33). Denna metod 
lämpar sig bra för kontroll av monoklonala antikroppar. För polyklonala antikroppar kan en 
mix av immunglobulinrester användas istället för primärantikroppen (34). 

Enzymatiska immunanalyser 

Det finns två olika varianter av enzymatiska immunanalyser: enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) och enzyme immunoassay (EIA). Skillnaden mellan metoderna består i hur de 
detekterar antigen i patientprover och redogörs nedan (figur 5 och 6). Principen hos båda 
analyser är i övrigt densamma och båda kan användas för att kvantifiera antigen i 
patientprover (35). Kvantifiering sker genom att uppmätta värden (genom 
spektrofotometrisk absorbansmätning) relateras till en standardkurva med givna 
koncentrationer. På så sätt erhålls koncentrationer för samtliga prover i analysserien (36).  

Den vanligast förekommande analysmetoden av de enzymatiska immunanalyserna är ELISA. 
Principen innebär att det antigen som ska undersökas i provet binds till en fast fas via en 
primärantikropp. Primärantikroppen är vanligtvis fäst i brunnen på en mikrotiterplatta men 
kan även vara fäst vid partiklar eller cellulosamembran. En sekundärantikropp konjugerad 
med ett enzym (vanligtvis alkaliskt fosfatas (AP) eller pepparrotperoxidas (HRP)) tillsätts, 
vilket också binder till antigenet. Efter tillsats av substrat kan ett färgomslag mätas 
spektrofotometriskt och antigenkoncentrationen kan påvisas och kvantifieras. Figur 5 
illustrerar en vanlig uppsättning av metoden där antigen-antikroppskomplexet refereras till 
som ett sandwichkomplex (22). 

 

Figur 5 Sandwich-ELISA. Primärantikroppen binder antigen i provet. Sekundärantikropp är konjugerat med ett 
enzym. Vid tillsats av substrat sker en färgomvandling som kan mätas. 

EIA är en metod som framförallt lämpar sig bra vid analys av små proteiner som ibland bara 
har en enda epitop på antigenet en antikropp kan binda till (37) I den kliniska verksamheten 
analyseras bland annat tyroideahormoner med denna metod (22). Figur 6 visar ett exempel 
på en EIA. I detta fall är sekundärantikroppen fäst i brunnen på en mikrotiterplatta och 
enzymet konjugeras till ett tillsatt antigen vilket tävlar med motsvarande antigen i provet om 
bindning till primärantikroppen. Det är alltså inte patientprovets antigen som mäts utan det 
tillsatta biotinylerade antigenet som detekteras, se figur 6. Resultatet blir därför indirekt 
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proportionellt mot mängden antigen i prov, det vill säga ju mer antigen i provet desto 
mindre färgomslag i brunnen (36).  

 

Figur 6 Peptid i prov får tävla med biotinylerad peptid om bindnig till primärantirkopp. Sekundärantikroppen 
binder till primärantikropparna. Substrat tillsätts och färgomvandling mäts. Endast biotinylerat antigen mäts. 

Syfte 
Syftet är att bestämma antalet MC i human kolon från patienter med IBS samt friska 
individer, samt hur stor andel av dessa MC som innehåller VIP. En kompletterande mätning 
med hjälp av enzymatisk immunanalys kommer även att utföras för att bestämma den totala 
VIP-nivån i tarmbiopsierna. Bestämning av antalet MC sker med immunhistokemisk metodik. 
En dubbelfärgning mot mastcellstryptas och VIP kommer att utföras och räkning sker i 
fluorescensmikroskop.  

Det finns studier som visar att MC kan spela en stor roll i patogenesen för utvecklandet av 
IBS. Sohn et al. har till exempel visat att antal MC hos patienter med IBS-D är signifikant 
högre jämfört med friska individer (7). Även Park et al. har visat att det finns signifikant fler 
MC i tarmslemhinnan hos IBS-D patienter jämfört med friska (38). Det finns därför anledning 
att tro att så skulle vara fallet även i denna undersökning.  

Kring VIP däremot finns idag ingen konsensus om dess patofysiologiska roll. Palsson et al. har 
påvisat signifikant högre nivå VIP i plasma hos patienter med IBS (oavsett symptomkategori) 
och föreslår att VIP kan ha en framtid som diagnostisk markör för sjukdomen (39). Eftersom 
det idag inte finns specifika diagnostiska markörer för IBS är det av intresse att utreda 
samband mellan potentiella markörer och sjukdomskategori. VIP är i dagsläget den bästa 
kandidaten till en framtida sjukdomsmarkör och alla studier som görs på peptiden kan bidra 
till utvecklandet av en ny markör för IBS. Om inte annat kan studier bidra till en ökad 
förståelse för sambanden mellan VIP, MC och IBS.  
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Material och metod 

Etiska överväganden 
Studien är godkänd av en etisk kommitté. Samtliga patienter i studien har lämnat samtycke 
till provtagning är informerade om att materialet används till forskning. De är även 
informerade om att de närsomhelst kan dra tillbaka sitt samtycke till medverkan i 
forskningsprojektet. Materialet var vid studiens start kodat (avidentifierat) men 
sjukdomskategori och datum för biopsi framgick. 

Material 

Materialet bestod av totalt 18 tjocktarmsbiopsier och motsvarande antal venösa blodprover, 
insamlade på Linköpings US. Biopsierna togs från sigmoideum i kolon under en 
endoskopiundersökning. Blodproverna tappades i 5,5ml provrör med etylendiamin-
tetraacetat (EDTA)-tillsats och är tagna i anslutning till endoskopiundersökningen. 
Deltagarna var vid provtagningen fastande. Biopsierna togs från tre patientkategorier 
(samtliga kvinnor): 6 friska, 6 patienter med IBS-D samt 6 patienter med IBS-C. De friska 
proverna togs från frivilliga vilka uppgav sig vara friska, de fick dessutom inte vara atopiker 
eller äta någon medicin. IBS-patienterna är diagnostiserade efter Rom III-kriterierna. 
Kvinnornas medianålder var för respektive grupp: friska 31 (22-47) år, IBS-D 36,5 (21-55) år 
samt för IBS-C 32,5 (27-42) år. Siffror inom parentes anger lägsta respektive högsta ålder i 
vardera kategorin. Biopsierna fixerades i buffrad 4% formalin i 24 timmar, dehydrerades 
(70% etanol, 95% etanol, 100% etanol, Tissue Clear (Sakura Finetek Europe B.V., Alphen aan 
den Rijn, Nederländerna)) och bäddades in i paraffin. Därefter snittades den inbäddade 
vävnaden i 5μm tjocka snitt och lades på objektglas för immunhistokemi (plusladdade glas). 
Tre snitt lades på varje glas. Det innebär att varje patientbiopsi trippelanalyserades. Denna 
studie tog vid efter ovanstående utförda steg, det vill säga materialet var snittat och lagt på 
glas vid studiens start. Som negativ kontroll användes kolonbiopsi färgad med enbart 
sekundär antikropp. Metoden var sedan tidigare optimerad med avseende på 
antikroppsspecificitet, av denna anledning används endast en negativ kontroll (det vill säga 
färgning utan primärantikropp) i denna studie. Även ett kontrollglas med både primär-och 
sekundärantikropp analyserades tillsammans med de övriga proverna i varje 
färgningsomgång. Båda kontrollglasen bestod av ett snitt tarmvävnad (kolonbiopsi) och 
analyserades tillsammans med de övriga proverna i varje färgningsomgång. Kontrollerna 
fanns med för att upptäcka bakgrundsflourescens och ospecifik antikroppsinbindning samt 
specificiteten för antikropparna. Tre glas färgades vid varje analystillfälle, detta för att 
inkludera ett glas från varje kategori för att undvika skillnader uppkomna på grund av 
handhavandet vid analystillfället. Efter färgning kodades glasen så avläsningen vid 
mikroskoperingen blir blind.  

Metod 

Immunhistokemi 

Metoden var immunhistokemi med avläsning i flourescensmikroskop. Metoden optimerades 
innan projektstart med avseende på antikroppslösningarnas koncentration. Olika 
antikroppskoncentrationer av såväl primär- som sekundärantikropp jämfördes för att erhålla 
den spädningsfaktor som fluorescerar bäst med lägst koncentration, se figur 7. 
Antikropparna testades först var för sig, sedan tillsammans. Samtliga glas dubbelfärgades. 
Färgningen sträcker sig över två dagar på grund av långa inkubationstider.  
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Figur 7 Antikroppskoncentrationer för respektive antikropp: VIP- och MC-primär samt VIP- och MC-sekundär, vid 
optimering av lämplig antikroppskoncentration. 

Första färgningsdagen togs de glas som skulle färgas fram, det vill säga en från varje kategori 
(friska, IBS-C, IBS-D) samt kontrollglas. På glasen fanns tre biopsisnitt á 5μm fixerade i 
paraffin, likt objektglasen i figur 7. Vävnaden avparaffinerades under 5x2 minuter i Tissue-
Clear. Därefter rehydrerades vävnaden på objektglasen genom att placeras i lösningar med 
sjunkande alkoholkoncentration, från 100% till 95%, 90% och till sist 70% etanol och sedan 
till PBS. Snitten ringades in på glasen med hjälp av Dako PAP pen (DAKO Inc., Carpinteria, 
Kalifornien, USA). Det är en penna som hindrar vätska från att rinna av snittet. Glasen 
doppades i fosfatbuffrad saltlösning (PBS) för att fuktas innan proteinlösningen Background 
Sniper (Biocare Medical, Concord, Kalifornien, USA) droppades på varje snitt. Glasen 
inkuberades i 5 minuter i rumstemperatur. Under tiden späddes primärantikropparna: 
monoklonal mus-anti-humant mastcellstryptas och polyklonal kanin-anti-humant VIP (Santa 
Cruz Biotechnology, Dallas, Texas, USA) i 0,1%BSA (bovint serumalbumin)  i PBS. Metoden 
var optimerad för givna antikroppskoncentrationer, se tabell 2. 

Tabell 2 Spädningsfaktorer för respektive antikropp vid immunhistokemisk färgning. * Antikroppen är 
färdigspädd av tillverkaren. 

Antikroppar mot: Spädningsfaktor primär Spädningsfaktor sekundär 

VIP 1/200 1/200 

Mastcellstryptas 1/400 1/2* 
 

Glasen doppades hastigt i PBS. Överflödig vätska slås av och 25μl primärantikroppslöning 
applicerades till respektive snitt. Till negativ kontroll tillsattes 25 μl 0,1%BSA i PBS utan 
primärantikropp. Samtliga glas inkuberades mörkt, i fuktig kammare över natt i kylskåp.  

Dagen därpå togs glasen ut ur kammaren och tvättades i PBS 3x5 minuter. Under tiden 
späddes de monoklonala sekundärantikropparna get-anti-mus Alexa Fluor 594 och åsna-anti-
kanin Alexa Flour 488 (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) i 0,1% BSA i PBS. Överflödig vätska 
slogs av glasen efter sista tvättsteget i PBS varefter 25μl sekundärantikroppslösning 
applicerades på samtliga snitt (inklusive negativ kontroll). Glasen inkuberades sedan mörkt i 
rumstemperatur i 60 minuter. Tvättning i PBS 3x5minuter upprepades. Glasen monterades 
med monteringsmedium ProLong-DAPI (Cell Signaling Technology, Danvers, Massachusetts, 
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USA) och täckglas placerades på objektglaset. Mediet fick härda i mörker över natt och 
glasen bedömdes tidigast 24 timmar efter montering.  

VIP i plasma 

Kompletterande mätningar av VIP-nivåer i plasma utfördes med EIA (Phoenix 
Pharmaceuticals VIP EIA kit 
http://www.phoenixpeptide.com/catalog/repository/EIA/EK_064_16.pdf). Efter provtagning 
tillsattes 1,3mg EDTA samt 50ml Trasylol 10000 KIE (minskar inflammationsreaktioner (40)) 
till provrören. Plasma erhölls efter 15 minuters centrifugering i Sigma Laboratory centrifuge 
4K15 (Osterode am Harz, Tyskland) vid 3000g i 4⁰C. Supernatanen fördes sedan över till 2ml-
rör som tål frysning och förvarades vid -80⁰C. Samtliga plasmaprover i denna studie var 
förberedda och frysta sedan tidigare. Plasmaproverna dubbelanalyserades och ett 
medelvärde för respektive prov erhölls.   

Frysta plasmaprover tinades i vattenbad (37⁰C). (Samtliga lösningar tillhandahölls från kit-
tillverkaren.) Under tiden tillreddes standardpunkterna till standardkurvan genom spädning 
av en stamlösning (peptidstandard) i provbuffert. De givna standardpunkterna från 
tillverkaren var 25ng/ml, 5 ng/ml, 1 ng/ml, 0,2 ng/ml och 0,04 ng/ml. Primärantikropp, 
biotinylerad peptid och positiv kontroll rehydrerades genom att lösas i provbuffert. 50μl av 
peptidstandard, positiv kontroll och ospätt patientprov pipetterades till respektive brunn på 
mikrotiterplattan. Två brunnar lämnades tomma som blank. Därefter tillsattes 25μl 
primärantikropp och 25μl biotinylerad peptid till vardera brunn (exklusive blank) på 
mikrotiterplattan. Plattan inkuberades i rumstemperatur på skakbräda i 120 minuter. Plattan 
tvättades sedan i Hydroflex (Nordic Biolabs, Täby, Sverige) genom att provbuffert tillsattes, 
plattan skakades och vätskan sögs upp. Tvättning skedde i fyra omgångar. 100μl 
streptavidin-HRP tillsattes till vardera brunn (inklusive blank). Plattan inkuberades i 
rumstemperatur på skakbräda i 60 minuter. Tvättning i fyra omgångar upprepades. 100μl 
substratlösning (3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB)) tillsattes till varje brunn och plattan 
inkuberades mörkt i rumstemperatur i 60 minuter. Därefter tillsattes 100μl stopplösning (2N 
HCl) till varje brunn på plattan och absorbansen lästes (inom 20 minuter) på Vmax Kinetic 
Microplate Reader (Molecular Devices, Sunnyvale, Kalifornien, USA) vid 450nm. Resultaten 
från absorbansmätningen behandlades med Softmax Pro 5.3 (Molecular Devices, Sunnyvale, 
Kalifornien, USA). Standardkurvan valdes efter kit-tillverkarens anvisningar och uppmätta 
OD-värden (optisk densitet) omvandlades i programmet till en koncentration uttryckt i 
ng/ml. Positiv kontroll koncentrationsbestämdes till 0,17ng/ml, godkänt intervall 0,1-
0,3ng/ml.  

Statistik 
Eftersom den snittade vävnaden varierar i storlek, räknas ett medelvärde för antal MC 
respektive VIP-MC fram för varje glas. VIP-MC anges som den procentuella andelen av totalt 
antal MC hos en individ. Medelvärdena från varje individ jämförs inom och mellan grupperna 
och ett medianvärde från respektive grupp erhålls. Förutom att jämföra samtliga tre grupper 
mot varandra har även det totala antalet IBS-patienter jämförts mot friska kontroller för att 
detektera eventuella skillnader mellan friska och sjuka individer. Medel- och medianvärden 
räknas i Excel 2016 från Microsoft (Redmond, Washington, USA). Statistik bearbetas i 
GraphPad Prism 7.00 från GraphPad Software (San Diego, Kalifornien, USA). Urvalet är 
förhållandevis litet, endast 18 individer fördelade i tre grupper och antas därför ej vara 
normalfördelat. Icke-parametriska analyser är av denna anledning aktuella för statistisk 

http://www.phoenixpeptide.com/catalog/repository/EIA/EK_064_16.pdf
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beräkning. Kruskal-Wallis har använts för att jämföra tre grupper och Mann-Whitney har 
använts för att jämföra två grupper. Signifikansnivån är satt till p<0,05.  
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Resultat 

Immunhistokemi 
Resultatavläsning utförs i fluorescensmikroskop från Nikon (Tokyo, Japan) i 40x förstoring. 
Kontroller bedöms separat för varje analysomgång för att kunna godkänna 
immunfärgningen. Antal MC och VIP-MC har kvantifierats genom att räkna synbara MC och 
VIP-MC per synfält. Endast synfält där vävnaden fyller hela synfältet räknas, se figur 8.  

 

Figur 8 Ett exempel på hur synfältsindelning kan se ut vid kvantifiering av cellerna. Preparatet har motfärgats 
med DAPI och ses i 4x förstoring i fluorescensmikroskop. Bilden är tagen med NIS Elements (Nikon Instruments 
Inc., Tokyo, Japan). 

Medianvärdet för antal MC per synfält var för friska: 34 stycken, IBS-D: 28 stycken, IBS-C: 32 
stycken och det totala antalet IBS-patienter: 31 stycken. Inga signifikanta skillnader mellan 
respektive grupp kunde påvisas, varken om man delar upp i IBS-C och IBS-D eller tittar på IBS 
som hel grupp, se figur 9 (p>0,05). Medianvärdet för den procentuella andelen VIP-MC för 
respektive grupp var för friska: 1,3%, IBS-D: 1,3%, IBS-C: 1,0% och det totala antalet IBS-
patienter: 1,3%. Andelen VIP-MC hos friska skiljer sig inte heller signifikant mot andel VIP-MC 
hos IBS-patienter, varken om man delar upp i IBS-C och IBS-D eller tittar på IBS som hel 
grupp, se figur 10 (p>0,05). 
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Figur 9 Medelantal av MC/synfält för varje individ uppdelat efter kategori: friska, IBS-D, IBS-C samt det totala 
antalet IBS-patienter (TOT IBS). Varje prick motsvarar en individ. Stapel visar medianvärde och klammer visar 
interkvartil spridning för respektive grupp. 

 

Figur 10 Medelantal av VIP-MC/synfält för varje individ uppdelat efter kategori: friska, IBS-D, IBS-C samt det 
totala antalet IBS-patienter (TOT IBS). Varje prick motsvarar en individ. Stapel visar medianvärde och klammer 
visar interkvartil spridning för respektive grupp. 

Mikroskopet har separata filter för de våglängder som visar DAPI, VIP och MC. För bra 
överblick av preparatet används med fördel en kanal där alla tre filter visas samtidigt. 
Strukturen av vävnaden framkommer tydligt med DAPI, bland annat ses kolons 
karakteristiska kryptor (här skurna på tvären), utbredning av VIP samt fördelningen av MC i 
mukosan, se figur 11. För att vidare räkna och bestämma andel VIP-MC bedöms varje 
färgning separat. Figur 12 visar en del av ett synfält med MC och samma synfält med VIP. 
Först räknas antal MC för ett synfält, därefter undersöks om VIP återfinns i någon av dessa 
räknade MC. Figur 13 visar samma VIP-MC men inkluderar bild tagen med DAPI för en bättre 
förståelse för vävnadens utseende. I bilden syns flera MC men bara en innehållande VIP.  
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Figur 11 Här ses ett preparat i 40x förstoring med samtliga tre filter i mikroskopet. Cellkärnor fluorescerar blått 
efter färgning med DAPI, VIP fluorescerar grönt och MC fluorescerar rött ljus. Bilden är tagen med NIS Elements 
(Nikon Inc., Tokyo, Japan). 

 

Figur 12 Till vänster ses VIP (grön) och till höger ses MC (röd) i 40x förstoring. Vyn är densamma och visar hur 
bedömning av VIP-MC gjorts. När VIP och MC överlappas räknas det som en VIP-MC, se pilarna. Bilden är tagen 
med NIS Elements (Nikon Inc., Tokyo, Japan). 
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Figur 13 Pilen visar en VIP-MC i 40x förstoring, samma cell ses i rutan nere till  höger i bilden. Övriga MC är 
markerade med vita fyrkanter. Figuren består av tre lager bilder, tagna med NIS Elements (Nikon Inc., Tokyo, 
Japan) som är placerade över varandra med hjälp av bildbehandlingsprogrammet Gimp 2.8 (www.gimp.org).  

VIP i plasma 

Mängden VIP i plasma anges i ng/ml, det vill säga mängden VIP per ml-plasma. 
Medianvärdet av VIP i plasma för respektive grupp var för friska: 1,6ng/ml, IBS-D: 2,2ng/ml, 
IBS-C: 2,0ng/ml och för det totala antalet IBS-patienter: 2,1ng/ml. Mängden VIP i plasma 
skiljer sig signifikant mellan friska, IBS-C samt IBS-D efter jämförelse med Kruskal-Wallis 
variansanalys (p<0,01). Vidare parvisa jämförelser med Mann-Whitney visar signifikanta 

http://www.gimp.org/
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skillnader av mängden VIP i plasma mellan friska och IBS som grupp (p<0,01) samt mellan 
friska och IBS-D (p<0,01), se figur 14. 

 

 

Figur 114 Mängd VIP i plasma [ng/ml] för varje individ uppdelat efter kategori: friska, IBS-C, IBS-D samt det 
totala antalet IBS-patienter (TOT IBS). Signifikanta skillnader ses mellan friska och IBS-patienter som grupp 
(p<0,01) samt mellan friska och IBS-D (p<0,01). Varje prick motsvarar en individ. Stapel visar medianvärde och 
klammer visar interkvartil spridning för respektive grupp. 
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Diskussion 
Resultaten från den immunhistokemiska undersökningen visar inga signifikanta skillnader 
mellan varken antal MC eller VIP-MC. Detta säger inte så mycket eftersom det är svårt att få 
signifikanta resultat över huvud taget när urvalet är så pass litet som det var i denna studie, 
totalt endast 18 individer. Dessutom finns det forskning som visar att antalet MC inte är 
förändrat vid IBS, det är cellernas aktivitet som ändras (5). Samtidigt visar studier på ett 
samband mellan MC och buksmärta vid IBS. Barbara et al. visar att MC infiltrerar kolon hos 
IBS-patienter och frisätter substanser vilka påverkar de enteriska nerver som finns i 
tarmslemhinnan och ger upphov till den buksmärta som är associerad med IBS (41). MC har 
alltså en viktig betydelse vid IBS och fler studier behövs för att kartlägga deras aktivitet, även 
om resultaten från denna studie inte speglar det.  

Analysmetoden har dessutom sina begränsningar. Mastcellstryptas är specifikt för just MC 
men det återfinns intracellulärt, i cellernas granula. Vid mikroskopering är det alltså inte hela 
MC som fluorescerar, utan bara dess tryptas. Av denna anledning är det svårt att avgöra 
cellernas storlek. Eftersom en MC bedöms vara VIP-positiv om VIP kan ses inom cellen vid 
mikroskopering kan det vara så att antalet VIP-MC är i underkant i denna studie. Just därför 
valdes den definitionen, annars behövs en definition om hur nära VIP måste ligga MC för att 
den ska räknas som positiv. Det är även svårt att erhålla objektiva resultat med en metod 
som kräver en subjektiv bedömning som immunhistokemi gör. I denna studie har samtliga 
glas kodats innan avläsning för att bedömningen ska vara förefattningslös. Dessutom måste 
alla objektglas bedömas av samma person eftersom preparaten kan bedömas olika av olika 
personer, VIP-innehållande MC är just ett sådant exempel. Huvudsaken är därför att 
bedömningen är konsekvent inom studien, därefter kan resultaten jämföras och diskuteras. 

Ett annat viktigt problem vid immunhistokemiska undersökningar av tarmbiopsier är 
tillgången till material. Framförallt ses två problem, det ena är att storleken på materialet är 
begränsat och det andra att provtagning endast sker i utvalda delar av tarmkanalen. Båda 
problemen uppstår vid provtagning från friska försökspersoner. Det är inte motiverat att ta 
stora biopsibitar från en helt frisk individ enbart för forskningssyfte. Av samma anledning tas 
endast biopsier från sigmoideum hos friska individer. Endoskopiundersökning med 
provtagning från till exempel tunntarmen anses alltför invasiv och riskabel att utföra på en 
frisk individ. IBS påverkar dock inte bara kolon utan även tunntarmen. Studier visar bland 
annat på förändrad funktion i tunntarmen hos stressade patienter med IBS (42). Av denna 
anledning vore det intressant att jämföra tarmbiopsier från hela tarmkanalen mellan IBS-
patienter och friska men det är av etiska skäl inte möjligt.  

Resultaten från VIP-mätningen i plasma  visade på signifikanta skillnader mellan friska och 
patienter med IBS-D (p<0,01) samt mellan friska och det totala antalet IBS-patienter 
(p<0,01). Till skillnad från Palsson et al, vilka visade signifikanta skillnader mellan friska och 
IBS-patienter oavsett undergrupp, visades inga signifikanta skillnader mellan friska och IBS-C 
i denna studie. Med tanke på vilken fysiologisk betydelse VIP har, är det inte helt oväntat att 
nivån skulle vara högre hos IBS-patienter med diarré. Andra studier har även visat att det 
finns mer VIP i tarmbiopsier (sigmoideum) från kvinnor med IBS-D jämfört med friska 
kvinnor (7). Denna studie har kvantifierat VIP i plasma och inte i vävnad och inte heller tagit 
hänsyn till könstillhörighet (denna studie inkluderar endast kvinnor) så det är svårt att 
jämföra resultaten. Dessutom är det oklart vad som orsakar VIP-ökningen i plasma. Är det en 
ökad mängd VIP i tarmvävnad som ger ett läckage till blodbanan eller utsöndras VIP direkt 
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till blodet? Det finns studier som visar att VIP passerar blod-hjärnbarriären och har som 
uppgift att skydda hjärnvävnad från skador associerade till en pågående inflammation i 
kroppen (43). Det skulle innebära att ökade mängder VIP i blod kan ses hos patienter med 
IBS eftersom det är kroppens sätt att skydda sig mot skador orsakade av en pågående 
inflammationsprocess. Å andra sidan visar Keita et al. att VIP ökar passagen av bakterier över 
tarmslemhinnan (ileum) hos råttor utsatta för stress (20). Keita et al. understryker därför 
vikten av fler studier inom området för att identifiera mekanismerna hos VIP och om VIP 
verkar pro-inflammatoriskt eller tvärtom, skyddar kroppen mot inflammation. 

En annan viktig aspekt som kan påverka resultaten är interfererande proteiner vid mätning 
av VIP. Tillverkaren av det EIA-kit som använts i studien rekommenderar att VIP extraheras 
ur plasman för att minimera risken för interferens av likartade peptider. Eftersom detta inte 
utförts vid tidigare mätningar av VIP, uteslöts det steget i denna studie. Det skulle vara 
missvisande att jämföra resultat mellan olika delstudier om tillvägagångssättet skiljer sig. 
Uteslutningen av extraktionssteget kan även tänkas spela mindre roll om samtliga mätningar 
av VIP utförs på samma sätt, interferenserna finns ju med i alla mätresultat. Dock 
specificerade tillverkaren ej vilka dessa interfererande peptider kan vara så det skulle kunna 
vara så att koncentrationerna av dessa skiljer sig stort mellan individer, liksom VIP gör. 
Palsson et al. utförde extraktionen av VIP ur plasman i sina mätningar och de kunde påvisa 
signifikanta skillnader av VIP ändå, vilket innebär att resultaten i denna studie ändå har 
betydelse (39).  
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Slutsats 
Studien visar inga signifikanta skillnader i antal MC eller VIP-MC mellan friska och patienter 
med IBS, oavsett sjukdomskategori. Däremot ses signifikanta skillnader för VIP i plasma 
mellan friska och patienter med IBS-D. Fler studier behövs för att klargöra MCs roll i 
patogenesen vid IBS. Än så länge visar forskning att de har en betydelse men det är oklart i 
vilken omfattning. Dessutom behövs studier om VIP, dels om förekomsten i tarmvävnad men 
även om varför ökade mängder VIP kan detekteras i plasma hos IBS-patienter. 
Förhoppningen är att i framtiden kunna förstå IBS bättre så att de patienter som har 
sjukdomen snabbare kan få rätt diagnos och i bästa fall en bra behandling.   
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