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Sammanfattning 

 

Exponering av psykisk stress kan förändra immunförsvaret. Syftet med studien var att 

undersöka hur psykisk stress vid olika livsskeden, påverkar subpopulationer av T-celler hos 

unga vuxna. Blodprov insamlades från unga vuxna (18–22 år, 29 kvinnor och 16 män) som 

upplevt psykisk stress samt unga vuxna (18–22 år, 16 kvinnor och 10 män) som inte upplevt 

psykisk stress. Subpopulationer av CD4+ T-hjälpar (Th)-celler och CD8+ cytotoxiska T (Tc)-

celler som naïva celler, centrala minnesceller (TCM), effektor minnesceller (TEM), sent 

differentierade effektor minnesceller (TEM-late) och terminalt differentierade effektor 

minnesceller (TEMRA) studerades med flödescytometri. Upplevd psykisk stress under 

barndomen visade en ökad andel ThCM-celler hos kvinnor och naïva Th- och Tc-celler hos män. 

Kvinnor som upplevt en stressfylld livshändelse visade en ökad andel ThEM-late-celler och 

kvinnor som upplevt en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden visade en 

ökad andel naïva Th-celler och en minskad andel ThEM-celler. Resultaten som erhölls 

indikerade på att psykisk stress under barndomen gav en påverkan hos båda könen, och att 

kvinnorna blev mer påverkade av psykisk stress än männen. Resultaten tolkades som 

suggestiva, och framtida studier bör omfatta ett större urval för mer tillförlitliga resultat.  

 

Nyckelord: Psykisk stress, immunförsvar, CD4+ T-hjälpar cell, CD8+ cytotoxisk T-

cell, flödescytometri 
 



 
 

Summary 

"Impact on subpopulations of CD4+ and CD8+ T cells in young adults who experienced 

psychological stress at different lifespans" 

 

Exposure of psychological stress may alter the immune system. The aim of the study was to 

investigate how psychological stress at different lifespans, affect subpopulations of T-cells in 

young adults of both genders. Blood samples were collected from young adults (18-22 years, 

29 women and 16 men) who had experienced psychological stress, and young adults (18-22 

years, 16 women and 10 men) who had not experienced psychological stress. Subpopulations 

of CD4+ T-helper (Th)-cells and CD8+ cytotoxic-T (Tc)-cells such as naïve cells, central 

memory (TCM)-, effector memory (TEM)-, late differentiated effector memory (TEM-late) and 

terminally differentiated effector memory (TEMRA)-cells were studied by flow cytometry. 

Experienced childhood maltreatment showed increased percentage of ThCM-cells in women, 

and increased percentage of naïve Th- and Tc-cells in men. Women who experienced a stressful 

life event showed increased percentage of ThEM-late-cells, and women who experienced a 

stressful life event and experienced stress in the past month showed increased percentage of 

naïve Th-cells and decreased percentage of ThEM-cells. The results indicated that childhood 

maltreatment affect both genders, and that women are more affected by psychological stress. 

The findings should be interpreted as suggestive, and future studies should be conducted on 

larger study populations for more reliable results.   

   

Keywords: Psychological stress, immune system, CD4+ T-helper cell, CD8+ cytotoxic-

T cell, flow cytometry  
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1. Inledning 

 

Under de senaste 20 åren har allt fler barn och ungdomar upplevt och påverkats av psykisk 

stress (1, 2, 3). Vid stress initierar nervsystemet och immunförsvaret en mekanism för att bevara 

homeostasen i kroppen. Stressfyllda upplevelser kan påverka både fysiskt- och psykiskt 

välmående, och även påverka funktioner inom immunförsvaret. En långvarig exponering av 

stress har visats vara skadlig, och kan bland annat leda till celldöd av immunceller och 

hjärnceller (4, 5). Denna studie är en del av det pågående forskningsprojekt "Impact of Stress", 

vars centrala betydelse är att undersöka hur olika typer av psykisk stress, vid olika livsskeden, 

påverkar immunförsvaret och psykisk hälsa. Livskedena inkluderar psykisk försummelse upp 

till 12-årsålder, stressfyllda livshändelser under hela livet samt upplevd stress under senaste 

månaden. Resultatet från forskningsprojektet "Impact of Stress" kan vara ett utgångsläge för att 

hitta riskgrupper och därmed kunna rikta preventionsinsatser mot psykisk stress samt 

teoribildning runt allmän stress.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Stress  

Stress förklaras som en process där kroppen förbereder för anfall eller flykt, där stressreaktioner 

framkallas av stressorer. Stressorer benämns vara stressfaktorer som kan vara fysiska eller 

psykiska (6). Som svar på stressorer ändras olika beteende- och biologiska funktioner i kroppen 

för att återgå till homeostas (7, 8). Vid upprätthållning av homeostas anpassas kroppens 

organsystem, samt en aktivering erhålls av en rad komplexa reaktioner som involverar 

immunförsvaret samt det endokrina- och nervsystemet (6, 7). Det huvudsakliga stressystemet i 

kroppen som reglerar stressresponsen är hypotalamus-hypofys-binjure (HPA)-axeln. HPA-

axeln är ett neuroendokrint system som är involverad i produktion av stresshormonet kortisol i 

binjurebarken (8). Kortisol har två viktiga funktioner, en antiinflammatorisk- och en 

antiimmun, där hormonet kan hämma produktion av leukotriner och prostaglandiner som är 

involverade vid inflammation (9). En taxonomi presenterad av Elliot och Eisdorfer (1982), 

beskriver ett samband mellan stressorer och tid, där stressorer kan omfattas i fem kategorier. 

Taxonomin indelar stress i akuta stressorer, korta naturalistiska stressorer, kroniska stressorer, 

avlägsna stressorer i form av trauma och stressorer under en stressfylld livshändelse (10, 11).  

 

2.1.1 Akut stress  

Vanligaste formen av stress är akut stress, och involverar krav av det förflutna eller förväntade 

(11, 12). Akuta stressorer inverkar i regel under en kort tid, vilket möjliggör en normal 

upprätthållning av homeostas, utan att kroppen tar skada (12). Påverkan som ses vid akut stress 

är bland annat hastig förhöjning av blodtryck, snabbare hjärtslag eller huvudvärk och en 

emotionell påverkan som irritation och ångest (12, 13). Då individer oftast upplever symptomen 

som obehagliga, förekommer kontakt med vård relativt snabbt om behovet finns (13). 

 

2.1.2 Kronisk stress  

En långdragen akut stress, eller en bristfällig HPA-axel, resulterar oftast i kronisk stress (8, 9, 

12). Kroniska stressorer innefattar bland annat traumatiska skador eller fysiska 

funktionsnedsättningar som kan förändra individens personlighet eller sociala roll (11). Studier 

har visat att främst tre biologiska områden blir påverkade av kronisk stress: allostasen, 

anabolismen och det centrala nervsystemet (12, 14). En störd allostas förhindrar återgång till 

homeostas samt ger upphov till en konstant nivå av kortisol i kroppen, vilket därmed kan skada 

kroppen (8, 9, 14). Minskad anabolism sker då energimobilisering prioriteras, vilket gör 

kroppen fragil då återhämtningspauser saknas. En påverkan på det centrala nervsystemet sker 

då extrema- och traumatiska stressorer upplevs, som krigsupplevelser, långvarig tortyr eller 

våldtäkt. Påverkan innefattar bland annat celldöd av hjärnceller i hippocampus som därmed ger 

en irreversibel förändring hos cerebrums neurologiska morfologi (5, 14). Kronisk stress blir 

oftast ignorerad av individen då det uppfattas som normalt efter långvarig påverkan, vilket gör 

att stressen kan främja självmord, våld, hjärtinfarkt, stroke eller cancer. Kronisk stress är även 

svårbehandlad då stressen kräver förlängd medicinsk-, beteende- och stressbehandling (13). 

 

2.2 Psykisk stress 

Psykisk stress kan uppstå från stressorer oberoende av tidsperspektiv, där bland annat 

akuta-  och kroniska stressorer ingår (11, 15). Psykisk stress i form av trauma, skildras av barn- 
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och ungdomspsykiatrikern Søren Hertz som "ett karakteriserat angrepp på individens integritet 

och verklighetsuppfattning, vilket leder till en känsla av kontrollförlust och ett tillstånd av 

känslomässigt och mentalt kaos" (15). Traumatiska händelser benämns kunna ge en defekt på 

individens personliga liv och utveckling, somatiska- och mentala hälsa samt förmåga att utföra 

dagliga livsuppgifter (16). Psykisk stress påverkar mental hälsa genom att en ohälsosam 

utveckling av emotionell-, beteendes- och mental oro erhålls (17, 18). Kvinnor utsätts oftare för 

psykisk stress än män, men stressen har samma påverkan för båda könen (1, 18). Dock, är vissa 

individer mer mottagliga för påverkan av psykisk stress än andra (16). För att mäta graden av 

psykisk stress hos individer kan frågeformulär som Childhood Trauma Questionnaries (CTQ), 

Alcohol Drug Diagnosis Instrument (ADDIS) och Perceived Stress Scale (PSS) användas (19, 

20, 21).  

 

2.2.1 Childhood Trauma Questionnaires  

CTQ är ett frågeformulär som används för att identifiera övergrepp och försummelse, där 

allvarlighetsgraden mäts i fem kliniska skalor. Stressorer som mäts är känslomässiga-, fysiska- 

och sexuella övergrepp samt känslomässig- och fysisk försummelse som upplevts under 

barndomen. Till varje del får individen ta ställning till hur förekommande stressorerna var under 

uppväxten, genom att utföra en bedömning på en femgradig skala. En validitetsskala är även 

innefattad för att upptäcka förnekelse av problem under uppväxten (19). 

 

2.2.2 Alcohol Drug Diagnosis Instrument  

ADDIS är ett frågeformulär som identifierar skadligt bruk-, missbruk- och beroende av droger, 

och kan användas för både ungdomar och vuxna. ADDIS omfattar 75 ja och nej frågor, som 

undersöker om individen brukar samt har erfarna- eller upplevda konsekvenser av alkohol, 

läkemedel eller andra droger. Om individen besvarar en fråga med ja, fås följdfrågor angående 

debutålder samt hur senaste året eller månaden har upplevts (20). ADDIS inkluderar även en 

skala som innefattar frågor kring stressfyllda livshändelser, där bland annat frågor om 

arbetslöshet, seriösa familjekonflikter eller offer för brottslighet ingår (22). 

 

2.2.3 Perceived Stress Scale 

PSS är ett frågeformulär som används frekvent för mätning av uppfattning samt påverkan av 

stress. PSS omfattar tio frågor som mäter graden av stressfyllda situationer i individens liv, samt 

hur oförutsägbara, okontrollerade och överbelastade situationerna uppfattas vara. Därmed kan 

en bedömning av individer som upplevt stress under senaste månaden utföras (21).  

 

2.3 Immunförsvaret 

Immunförsvarets främsta uppgift är att skydda människan mot främmande mikroorganismer 

som patogena bakterier, virus, svampar och parasiter (23). Immunförsvaret uppdelas i ett 

medfött- och ett adaptivt försvar, där ett komplext samspel råder mellan försvaren (23, 24). 

 

2.3.1 Medfödda immunförsvaret 

I det medfödda immunförsvaret ingår immunceller som neutrofila-, basofila- och eosinofila 

granulocyter, monocyter, mastceller, naturliga mördar (NK)-celler, naturliga mördar T (NKT)-

celler, dendritiska celler och makrofager, samt även ett komplementsystem (24, 25). 

Inflammation är en viktig del av det medfödda försvaret, då cirkulerande immunceller kan ta 

sig till en infekterad vävnad och börja försvara värden (24). 
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2.3.2 Adaptiva immunförsvaret 

I det adaptiva immunförsvaret ingår B-celler, NKT-celler och T-celler med förmåga att binda 

till specifika antigen (24, 25). Det adaptiva immunförsvaret omfattar en B-cellsmedierad, även 

kallad humoral immunitet och en T-cellsmedierad, även kallad cellmedierad immunitet. B- och 

T-celler har förmåga att skilja mellan kroppsegna och främmande molekyler, utvecklar ett 

minne efter möte med mikroorganismer och har adaptionsförmåga (24).   

   

T-celler uttrycker Cluster of Differentiation (CD) 4 eller CD8, och särskiljs från andra 

immunceller då lymfoida stamceller transporteras från benmärg till thymus, där utveckling av 

naïva T-celler sker (24, 25). Antigenpresenterade celler, främst dendritiska celler, fångar och 

bryter ner främmande antigen till korta peptider, som presenteras på major histocompatibility 

(MHC) klass I eller II molekyler för T-celler. För att en naïv T-cell ska aktiveras till en effektor 

T-cell krävs två signaler mellan T-cellen och MHC-molekylen. Första signalen är antigen-

specifik som sker mellan peptid på MHC-molekyl och T-cells receptor, samtidigt som en 

interaktion mellan co-receptor CD4 med MHC klass II eller CD8 med MHC klass I sker. Andra 

signalen är inte antigen-specifik och består av ett co-stimulatoriskt par mellan MHC-molekyl 

och T-cell (24). Aktivering av naïva celler ger upphov till stor proliferation och differentiering, 

där cellerna differentieras till effektorceller med förmåga att syntetisera cytokiner (24, 25, 26). 

Effektor T-celler omfattar CD4+ Th1, Th2, Th3, Th9, Th17, Th22, regulatoriska T (Treg)-celler 

eller follikulära T hjälpar (Tfh)-celler samt även CD8+ Tc1, Tc17 eller Tc22 celler (23, 26). 

CD4+ T-celler främjar en cellmedierad immunitet som kan resultera i inflammation, 

cytotoxicitet samt fördröjd överkänslighet, och stimulerar även NK-celler och Tc-celler. CD4+ 

T-celler främjar även humoral immunitet och nedreglerar inflammatoriska verkningar, samt 

stimulerar B-celler till att producera antikroppar (12, 28). CD8+ T-celler har som uppgift att 

eliminera kroppsegna celler som bland annat är virusinfekterade eller cancerogena (9).   

   

När värden utsätts för en infektion differentieras CD4+ och CD8+ T-celler från naïva celler till 

effektorceller. Efter infektionen blir en liten del av effektorcellerna till centrala minnesceller 

(TCM) och kan senare, vid behov, utmogna till effektor minnesceller (TEM), sent differentierade 

effektor minnesceller (TEM-late) eller terminalt differentierade effektor minnesceller 

(TEMRA) (23, 24, 29). CD4+ och CD8+ T-celler kan indelas i subpopulationer genom uttryck 

av CD27, CD28, CD45RA och CCR7, där naïva celler uttrycker 

CD27+CD28+CD45RA+CCR7+, TCM-celler uttrycker CD27+CD28+CD45RA-CCR7+, TEM-

celler uttrycker CD27+CD28+CD45RA-CCR7-, TEM-late utrycker CD27-CD28-CD45RA-CCR7- 

och TEMRA uttrycker CD27-CD28-CD45RA+CCR7- (figur 1, tabell 1) (27).  

 

 

 
Figur 1. Uttryck av ytmarkörer på subpopulationer av CD4+ eller CD8+ T-celler, som från naïva celler 

kan utmogna till centrala minnesceller (TCM), effektor minnesceller (TEM), sent differentierade effektor 

minnesceller (TEM-late) eller terminalt differentierade effektor minnesceller (TEMRA) (29). (Egen 

illustration). 
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Tabell 1. Subpopulation av CD4+ och CD8+ T-celler med respektive ytmarkör. 

 

2.3.3 Psykoneuroimmunologi 

Psykoneuroimmunologi omfattar sambandet mellan sinnes-, somatiska- och 

immuninteraktioner, där bland annat interaktionen mellan sympatiska fibrer från hjärnan till 

primär- och sekundär lymfoid vävnad ingår (9, 11). Från sympatiska fibrer frisätts olika 

substanser som hormoner, vilket kan stimulera adrenerga receptorer hos T-celler och därmed 

påverka subpopulationer av T-cellerna (11). Psykisk stress kan även förändra produktion av 

bland annat antikroppar och cytokinfrisättning, vilket ger en association mellan immunförsvaret 

och förändrade neurala- och endokrina funktioner (9). Nytillkomna studier redovisar att psykisk 

stress kan ge en irreguljär funktion av HPA-axeln, samt en ändrad volym av specifika 

hjärnregioner efter tidig exponering av psykisk stress (30). Ökat plasmatiskt kortisol i samband 

med psykisk stress kan minska aktiviteten hos immunsystemet tillräckligt för att minska 

kroppens motståndskraft, då kortisol verkar dämpande mot tillväxt samt funktion hos T-celler 

(9, 14). Psykoneuroimmunologin belyser att en påverkan på nivån av cirkulerande NK-celler 

samt CD4+ och CD8+ T-celler kan erhållas från psykisk stress, vilket främjar till ett starkare 

eller försvagat motstånd mot infektion och cancer (9). En metaanalys utförd av Segerstrom och 

Miller (2004) indikerar på att proinflammatoriska Th1- och Th2 cytokiner blir oreglerad vid 

kronisk psykisk stress, vilket resulterar i en supprimerad humoral- och cellmedierad immunitet. 

Stressen har även förknippats med ökad sensitivitet för virusinfektioner på grund av minskad 

cytotoxicitet från NK-celler (6, 11, 12).  

 

2.4 Flödescytometri  

Förmågan att mäta egenskaper hos enskilda celler är en av grundprinciperna för 

flödescytometrisk analys, där molekylers förmåga att absorbera samt emittera ljus används (31, 

32). Med flödescytometrisk analys kan en klassificering av subpopulationer utföras, då celler 

av intresse markeras med fluorokromkonjugerade antikroppar för att mäta biologiska och 

biokemiska egenskaper (31, 33, 34). Fluorokromkonjugerade antikroppar som används vid 

flödescytometrisk analys är bland annat konjugerade med Fluorescein Isothiocyanate (FITC), 

Phycoerythrin (PE), Peridininchlorophyll protein (PerCP) och Allophycocyanin (APC).   

  

Cellerna märkta med fluorokromkonjugerade antikroppar appliceras till en flödescytometer. 

Cellerna når instrumentets mätpunkt genom ett flödessystem (31, 33). Flödessystemet i 

mätkyvetten består av en central vätskeström samt en yttre mantelvätska som tillsammans bildar 

en hydrodynamisk fokusering. Med hydrodynamisk fokusering strömmas enskilda celler förbi 

en mätpunkt med en eller flera fokuserade ljusstrålar, som ger cellanalys på enskild cellnivå 

(figur 2a) (31). Belysningskällan består vanligtvis av lasrar, och när cellerna passerar lasrarna 

genereras en puls i instrumentets detektor som presenteras i ett scattergram. (31, 32, 33). Från 

pulsens area beräknas tiden som partikeln spenderat i lasern, partikelns storlek samt 

signalintensitet (33). De fluorokromkonjugerade antikropparna exciteras och emitteras vid 

Subpopulation av Th/Tc 

 

Ytmarkörer  

Naïva  CD28+CD27+CD45RA+CCR7+ 

CM CD28+CD27+CD45RA-CCR7+ 

EM CD28+CD27+CD45RA-CCR7- 

EM-late CD28-CD27-CD45RA-CCR7- 

TEMRA CD28-CD27-CD45RA+CCR7- 
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bestrålning av laser vid en specifik våglängd och detekteras av ett optiskt system (33). Ljuset 

som sprids i längsriktning med laserstrålen, med 0-20o vinkel från laserstrålens axel, bildar en 

framåtspridning (FSC), och uppskattar partikelns storlek. Ljuset som sprids i en sidoriktning, 

med 90o vinkel, bildar en sidospridning (SSC) och uppskattar cellens komplexitet och inre 

struktur (figur 2b). FSC och SSC ger tillsammans en unik kombination för varje cell och kan 

på så sätt differentiera olika celler samt deras subpopulationer i en heterogen vätska, som till 

exempel helblod (31). 

 

 
Figur 2. 2a) Enskilda celler blir bestrålade av en laser vid en specifik våglängd. 2b) Från lasern bildas 

en framåtspridning (FSC) som uppskattar cellens storlek och en sidospridning (SSC) som 

uppskattar cellens komplexitet och inre struktur. (Egen illustration). 
 

2.4.1 Klassificering av subpopulationer av T-celler 

Subpopulationer av T-celler kan enskilt avgränsas efter att insamlad data från flödescytometern 

presenterats i ett scattergram (31, 33). Avgränsning, även kallad gating, innebär att en gate 

placeras runt cellpopulationer med gemensamma egenskaper från FSC, SSC och komplexet 

mellan ytmarkör och fluorokromkonjugerad antikropp. Första steget i gating är att skilja 

cellpopulationer utifrån cellernas morfologiska egenskaper med hjälp av information från 

signaler registrerade i FSC- och SSC-kanalen. Ett specifikt mönster av ljusspridning från 

cellerna kan särskilja granulocyter, monocyter och lymfocyter åt (31). Från 

fluorokromkonjugerade antikroppar riktade mot specifika antigen på cellerna, genereras 

signaler som registreras i fluorokromkanaler (FL).  Signalerna från FL används för att särskilja 

T-cellernas subpopulationer åt (35, 36).  
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3. Syfte 

 

Syftet med studien var att undersöka påverkan av psykisk stress på immunförsvaret vid tre olika 

livsskeden; psykisk stress under barndomen, stressfyllda livshändelser och stress under senaste 

månaden, genom att studera subpopulationer av CD4+ och CD8+ T-celler hos unga vuxna med 

hjälp av flödescytometri. 
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4. Material och metod 

 

4.1 Studiepopulation 

Kvinnor (n=100) och män (n=100) mellan 18 och 22 år, som besökte Ungdomsmottagningen i 

Jönköping mellan hösten 2013 och våren 2014, tillfrågades om deltagande i forskningsprojektet 

"Impact of Stress". Deltagarna ombads lämna blodprov samt fylla i ett frågeformulär inkluderat 

med CTQ, ADDIS och PSS angående psykisk stress. I CTQ uppgav deltagarna 

om de upplevt känslomässig försummelse och/eller övergrepp upp till 12-årsåldern. I ADDIS 

uppgav deltagarna om de upplevt en stressfylld livshändelse någon gång under livet. I PSS 

uppgav deltagarna om de upplevt stress under senaste månaden. Individer med en pågående 

infektion exkluderades från studien. Kvinnor (n=29) och män (n=16) som erhöll minst ett  högt 

cut off-värde från frågeformulären utsågs till stressgrupp (tabell 2). Kvinnor (n=16)  och män 

(n=10) som ej erhöll ett högt cut off-värde från samtliga frågeformulär utsågs till kontrollgrupp.  

 

Tabell 2. Cut off-värden för kvinnor och män som utsågs till stressgrupp och cut off-värden för 

kvinnor och män som utsågs till kontrollgrupp. 

 

Frågeformulär                Cut off-värde; stressgrupp      Cut off-värde; kontrollgrupp 

 

CTQ >43  <34  

ADDIS >8  <3  

PSS >35  <24  
 

CTQ= Childhood Trauma Questionnaires, ADDIS= Alcohol Drug Diagnosis Instrument, PSS= 

Perceived Stress Scale  

 

Från stressgruppen upplevde nio kvinnor psykisk stress under barndomen (tabell 3), fem 

kvinnor upplevde en stressfylld livshändelse, tre kvinnor upplevde stress under senaste 

månaden, fem kvinnor upplevde psykisk stress under barndomen och en stressfylld 

livshändelse, två kvinnor upplevde psykisk stress under barndomen och stress under senaste 

månaden och fem kvinnor upplevde en stressfylld livshändelse och stress under senaste 

månaden. Från stressgruppen upplevde fyra män psykisk stress under barndomen (tabell 3), fem 

män upplevde en stressfylld livshändelse, en man upplevde stress under den senaste månaden, 

två män upplevde psykisk stress under barndomen och en stressfylld livshändelse, två män 

upplevde en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden och två män upplevde 

psykisk stress under barndomen, en stressfylld livshändelse och stress under den senaste 

månaden.  
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Tabell 3. Antalet kvinnor (n=29) och män (n=16) som upplevt psykisk stress vid ett eller flera 

livsskeden. 

 
PSB=psykisk stress under barndomen, SFLH=stressfylld livshändelse, S=stress under senaste 

månaden  

 

4.2 Provupparbetning inför flödescytometrisk analys 

På samtliga individer i studiepopulationen utfördes venprovtagning av personal på 

Ungdomsmottagningen, där 30 ml blod uppsamlades i rör med tillsats av 

etylendiamintetraättiksyra (EDTA). Blodprov från deltagarna analyserades på 

Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, vid Region Jönköpings län, Jönköping. Ytmarkörer 

färgades in med fluorokrommärkta antikroppar för analys av CD4+ och CD8+ T-celler (tabell 

4). Proverna förbereddes för flödescytometrisk analys i BD Trucount rör (BD Biosciences, San 

Jose, CA, USA). I rören tillsattes 50 µl helblod och fem µl av varje fluorokromkonjugerad 

monoklonal antikropp som tillsammans inkuberades under 15 minuter i rumstemperatur (RT), 

i ljusskyddad miljö. Efter inkubation lyserades erytrocyterna i provet med 450 µl BD FACS™ 

Lysing Solution (BD Biosciences, USA) under 10 minuter i RT, i ljusskyddad miljö. Därefter 

tvättades proverna med en ml fosfatbuffrad salin (PBS) pH 7.4. Slutligen tillsattes 500 µl PBS 

till samtliga rör. 

 
Tabell 4. Antikropp mot ytmarkör samt antikroppens klon, fluorokrom och tillverkare som användes för 

flödescytometrisk analys.  
 

Antikropp  mot ytmarkör 

 

Klon Fluorokrom Tillverkare 

CD45RA L48 FITC BD Biosciences 

CCR7 3D12 PE BD Biosciences 

CD28 L293 PerCP-Cy™5.5 BD Biosciences 

CD8 SK1 PE-Cy™7 BD Biosciences 

CD27 O323 APC Biolegend 

CD4 RPA-T4 APC-Cy7 Biolegend 

FITC=Fluorescein Isothiocyanate, PE=Phycoerythrin, PerCP=Peridininchlorophyll protein, APC=Allo

phycocyanin, Cy=Cyanin 

 

4.3 Analys av CD4+ och CD8+ T-celler 

Samtliga prover analyserades med flödescytometrisk analys med BD FACSCanto 

Flödescytometer (BD Biosciences, USA), och med hjälp av BD FACSDiva software v8.0 (BD 

Biosciences, USA) utfördes en bestämning på andelen subpopulationer av cirkulerande CD4+ 

och CD8+ T-celler. Flödescytometrisk analys används i rutinen och är kvalitetssäkrad med 

Livsskeden Kvinnor (n=29) Män (n=16) 

PSB 9 4 
SFLH 5 5 
S 3 1 

PSB+SFLH 5 2 

SFLH+S 5 2 

PSB+SFLH+S - 2 
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externa nationella kvalitetskontroller utförda av EQUALIS hos Laboratoriemedicin vid Region 

Jönköpings län, Jönköping.  

 

4.4 Gatingstrategi 

Avgränsning av lymfocyter utfördes med FSC (x-axel) och SSC (y-axel) som presenterats i ett 

scattergram efter flödescytometrisk analys (figur 3). Därefter avgränsades CD4+ och CD8+ T-

celler från lymfocytgaten, efter uttryck av CD8 (x-axel) och CD4 (y-axel). Från CD4+ och CD8+ 

T-cells gaten, avgränsades CD4+CD27+CD28+ och CD8+CD27+CD28+ celler till två separata 

gatingar, efter uttryck av CD27 (x-axel) och CD28 (y-axel). Celler som var dubbelpositiva för 

CD27+CD28+ analyserades vidare för identifiering av naïva celler, TCM- och TEM-celler i ett 

scattergram, där information från CCR7 (x-axel) och CD45RA (y-axeln) kombinerades. Celler 

som var dubbelnegativa för CD27-CD28- analyserades vidare för identifiering av TEM-late-celler 

och TEMRA celler, efter uttryck av CCR7 (x-axel) och CD45RA (y-axel). Celler som var 

positiva för markörer som presenterats på x- och y-axeln hamnar i övre-högra kvadranten. 

Celler som är negativa för markörer som presenterats på x- och y-axeln hamnar i nedre-vänstra 

kvadranten (33). 

 

 
 

Figur 3. Visar åtta scattergram. 3a) avgränsning av lymfocyter med hjälp av FSC och SSC. 3b) Från 

lymfocytgaten, inleds en avgränsning av CD4+ och CD8+ T-celler. 3c) Avgränsning av 

CD4+CD27+CD28+ och CD4+CD27-CD28- T-celler. 3d) Från CD4+CD27+CD28+ gaten inleds en 

avgränsning av naïva-, TCM- och TEM-celler. 3e) Från CD4+CD27-CD28- gaten inleds en avgränsning av 

TEM-late- och TEMRA-celler. 3f) Avgränsning av CD8+CD27+CD28+ och CD8+CD27-28- T-celler. 3g) 

Från CD8+CD27+CD28+ gaten inleds en avgränsning av naïva-, TCM- och TEM-celler. 3h) Från 

CD8+CD27-CD28- gaten inleds en avgränsning av TEM-late- och TEMRA-celler. (Egen illustration). 
 

4.5 Statistisk analys  

Eftersom analysresultaten inte var normalfördelade, användes Mann-Whitney U-test för 

oparade observationer för stressgrupp och kontrollgrupp. Signifikansnivån antogs vara 5 %. 

Beräkning utfördes med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS v.21.0 (New York, USA). 
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4.6 Etiska överväganden 

Studien granskades av etikprövningsnämnden i Linköping. Skriftlig- och muntlig information 

om medverkande tilldelades deltagarna och samtliga deltagare gav skriftligt samtycke om 

medverkande i studien. Deltagarna kunde upphäva medverkandet under studiens gång. 

Frågeformulär avidentifierades och för att kunna koppla frågeformulär med rätt prov 

upprättades en kodlista, där en kod kopplades till ett namn och personnummer. Endast 

projektansvariga har tillgång till listan, och listan förstörs när studien avslutas. Frågeformulären 

förvaras på Ungdomsmottagningen 10 år efter publicering bland sekretesskyddat material, 

enligt Arkivlagens (1990:782)- samt Riksarkivets föreskrifter. Blodproverna förvarades i 

registrerad biobank. Eftersom frågor kring försummelse och övergrepp är känsliga och kan 

retraumatisera individen, finns kontaktuppgifter i frågeformuläret till personal med psykosocial 

kompetens på Ungdomsmottagningen. Kylspray före venprovtagning erbjöds till de individer 

som upplever provtagning som smärtsam. 
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5. Resultat 

 

Unga vuxna kvinnor och män i stressgruppen som upplevt psykisk stress, visade ingen skillnad 

av andelen cirkulerande T-celler jämfört med kontrollgruppen. Vid separat analysering av varje 

livsskede visade kvinnor och män som upplevt psykisk stress under barndomen en påverkan på 

subpopulationer av T-celler. Kvinnor som upplevt psykisk stress under en stressfylld 

livshändelse samt kvinnor som både upplevt en stressfylld livshändelse och stress under senaste 

månaden visade påverkan på subpopulation av T-celler.  

 

5.1 Påverkan på subpopulationer av T-celler hos kvinnor 

Kvinnor som upplevt psykisk stress under barndomen visade en ökning av andelen cirkulerande 

CD27+CD28+CD45RA-CCR7+ ThCM-celler (p<0,05) (tabell 5, figur 4, tabell 6). Kvinnor som 

upplevt en stressfylld livshändelse visade en ökning av andelen cirkulerande 

CD27+CD28+CD45RA-CCR7- ThEM-late-celler (p<0,05). Kvinnor som upplevt en stressfylld 

livshändelse och stress under senaste månaden visade en ökning av andelen cirkulerande 

CD27+CD28+CD45RA+CCR7+ naïva Th-celler och en minskning av andelen cirkulerande 

CD27+CD28+CD45RA-CCR7- ThEM-celler (p<0,05).  

   

Kvinnor som upplevt psykisk stress under barndomen och en stressfylld livshändelse, samt 

kvinnor som upplevt stress under senaste månaden visade ingen skillnad på andelen 

subpopulationer av T-celler (tabell 4). Dessutom sågs ingen skillnad på andelen 

subpopulationer av T-celler hos kvinnor som upplevt psykisk stress under barndomen och stress 

under senaste månaden.  

 

 

 
Tabell 5. Påverkan av andelen celler hos kvinnor som upplevt psykisk stress vid ett eller flera 

livsskeden. 

 

SUBPOPULATION PSB SFLH S PSB+ 

SFLH 

PSB+ 

S 

SFLH+ 

S 

TC Naïva NS NS NS NS NS NS 

CM NS NS NS NS NS NS 

EM  NS NS NS NS NS NS 

EM-late NS NS NS NS NS NS 

TEMRA NS NS NS NS NS NS 

        

TH Naïva NS NS NS NS NS p<0,05 

CM p<0,05 NS NS NS NS NS 

EM  NS NS NS NS NS p<0,05 

EM-late NS p<0,05 NS NS NS NS 

TEMRA NS NS NS NS NS NS 

PSB=psykisk stress under barndomen, SFLH=stressfylld livshändelse, S=stress under senaste 

månaden, NS=ingen statistiskt signifikant skillnad mellan stressgrupp och kontrollgrupp. 
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Figur 4. Jämförelse av medianvärdet på andelen cirkulerande  ThCM-celler hos kvinnor som upplevt 

psykisk stress under barndomen, andelen cirkulerande ThEM-late-celler hos kvinnor som upplevt en 

stressfylld livshändelse, andelen cirkulerande  naïva Th-celler och andelen cirkulerande ThEM-celler 

hos kvinnor som upplevt en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden.  

 

 

Tabell 6. Medelvärde (M), minsta uppmätta värde till högsta uppmätta värde (min-max) samt 

medianvärde för andelen av cellpopulationerna hos kvinnor i stressgruppen och 

kontrollgruppen. Antalet kvinnor i stressgruppen (n=29) och kontrollgruppen (n=16).  

 

 

CELLPOPULATION 

 
STRESSGRUPP 

KVINNOR 

  
KONTROLL 

KVINNOR 

 

  
n=29 

  
n=16 

 

 
M Min-Max Median M Min-Max Median 

TC NAÏVA (%) 42,5 4,4–81,9 44,1 35,8 1,8–78,9 34,6 

TCCM (%) 6,2 0,3–21,7 5,5 6 0,3–33,7 2,5 

TCEM (%) 20,9 0,0–48,9 20,3 16,8 0,0–39,0 16,2 

TCEM-LATE (%) 16,2 0,3–53,8 12,2 11,5 0,0–31,3 10,3 

TC TEMRA (%) 65,1 1,8–95,3 70,4 70,4 7,5–92,8 76,6 

       

TH NAÏVA (%) 39,2  21,5–78,0  35,9 38  20,4–62,9  36,2 

THCM (%) 33,6  3,1–50,0  34,9 32,6  16,8–48,1  32,5 

THEM (%) 13.2  2,9–21,3  13,9 11,9  2,7–22,1  11 

THEM-LATE (%) 22,4  0,0–41,9  26,2 17,3  0,0–42,6  15,1 

TH TEMRA (%) 29,4  0,0–82,1  28 30,5  0,0–64,3  32,5 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ThCM ThEM-late Th Naïva Th EM

Psykisk stress under
barndomen

Stressfylld
livshändelse

Stressfylld livshändelse+stress

M
ed

ia
n

 a
v 

an
d

el
 c

el
le

r 
Upplevd stress hos kvinnor

Stressgrupp

Kontrollgrupp



14 
 

5.2 Påverkan på subpopulationer av T-celler hos män 

Män som upplevt psykisk stress under barndomen visade en ökning av andelen cirkulerande 

CD27+CD28+CD45RA+CCR7+ naïva Th- och Tc-celler (p<0,05) (tabell 7, figur 5, tabell 8).  

     

Män som upplevt en stressfylld livshändelse, samt män som upplevt stress under senaste 

månaden visade ingen skillnad på andelen subpopulationer av T-celler (tabell 6). Män som 

upplevt psykisk stress under barndomen och en stressfylld livshändelse samt män som upplevt 

en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden visade ingen påverkan på andelen 

subpopulationer av T-celler. Dessutom sågs ingen skillnad på andelen subpopulationer av T-

celler hos män som upplevt en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden samt 

män som upplevt psykisk stress under barndomen, en stressfylld livshändelse och stress under 

senaste månaden. 

 
Tabell 7. Påverkan av andelen celler hos män som upplevt psykisk stress vid ett eller flera livsskeden. 

 

SUBPOPULATION PSB SFLH S PSB+ 

SFLH 

SFLH+ 

S 

PSB+SFLH+ 

S 

TC Naïva  p<0,05 NS NS NS NS NS 

CM NS NS NS NS NS NS 

EM  NS NS NS NS NS NS 

EM-late NS NS NS NS NS NS 

TEMRA NS NS NS NS NS NS 

        

TH Naïva p<0,05 NS NS NS NS NS 

CM NS NS NS NS NS NS 

EM  NS NS NS NS NS NS 

EM-late NS NS NS NS NS NS 

TEMRA NS NS NS NS NS NS 

PSB=psykisk stress under barndomen, SFLH=stressfylld livshändelse, S=stress under senaste 

månaden, NS=ingen statistiskt signifikant skillnad mellan stressgrupp och kontrollgrupp.  

 

 

 
 
Figur 5. Jämförelse av medianvärde på andelen cirkulerande Tc- och Th naïva celler hos män som 

upplevt psykisk stress under barndomen.    
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Tabell 8. Medelvärde (M), minsta uppmätta värde till högsta uppmätta värde (min-max) samt 

medianvärde för andelen av cellpopulationerna hos män i stressgruppen och kontrollgruppen. Antalet 

män i stressgruppen (n=16) och kontrollgruppen (n=10). 

  

 

CELLPOPULATION 

 
STRESSGRUPP 

MÄN 

  
KONTROLL 

MÄN 

 

  
n=16 

  
n=10 

 

  M Min-Max Median  M Min-Max Median  

TC NAÏVA (%) 28,4 2,6–63,5 29,45 18,4 0,7–48,2 14,6 

TCCM (%) 5,3 0,8–23,3 2,6 5,6 0,6–16,3 5,3 

TCEM (%) 20,5 6,2–43,4 16,2 24,9 11,5–39,5 22,3 

TCEM-LATE (%) 14,2 1,5–54,1 9,15 11,6 2,2–32,5 8,6 

TC TEMRA (%) 74,7 43,5–93,1 82,1 79,8 57,1–95,2 80,8 

       

TH NAÏVA (%) 34,4 19,9–60,5 31,25 26,8 14,4–43,8 24,6 

THCM (%) 32,2 19,7–45,8 31,05 36,7 22,6–47,1 36,5 

THEM (%) 13,7 7,9–21,1 13,75 14,4 9,3–21,5 13,7 

THEM-LATE (%) 17,8 5,0–30,0 19,1 19,9 0,0–42,2 19,9 

TH TEMRA (%) 40,6 21,1–83,0 37,8 38,5 6,2–78,9 34,5 

 

5.3 Jämförelse av subpopulationer av T-celler mellan kvinnor och män 

Kvinnor från stressgruppen som upplevt psykisk stress visade en ökning av andelen 

cirkulerande naïva Tc-celler och en minskning av andelen cirkulerande Th TEMRA-celler 

jämfört med män som upplevt psykisk stress i stressgruppen (p<0,05) (figur 6). Kvinnor från 

kontrollgruppen visade en ökning av andelen cirkulerande naïva Th-celler jämfört med män 

från kontrollgruppen (p<0,05) (figur 6).  

 

 
 

Figur 6. Jämförelse av medianvärdet på andelen cirkulerande naïva Tc-celler och andelen 

cirkulerande Th TEMRA-celler hos kvinnor och män i stressgruppen, samt en jämförelse av 

medianvärdet på andelen cirkulerande naïva Th-celler hos kvinnor och män i kontrollgruppen. 
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6. Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka påverkan av psykisk stress på immunförsvaret vid tre olika 

livsskeden; psykisk stress under barndomen, stressfyllda livshändelser och stress under senaste 

månaden, genom att studera subpopulationer av CD4+ och CD8+ T-celler hos unga vuxna med 

hjälp av flödescytometri. Viktiga resultat erhölls från studien. Kvinnor och män som upplevt 

psykisk stress under barndomen visade påverkan på andelen T-celler i form av en ökad andel 

cirkulerande TCM-celler hos kvinnor och en ökad andel cirkulerande naïva Th- och Tc-celler 

hos män. Kvinnor visade även en ökad påverkan från upplevd psykisk stress än män, då kvinnor 

hade en ökad andel cirkulerande ThEM-late-celler efter en upplevd stressfylld livshändelse. 

Dessutom visade kvinnor som upplevt stressfyllda livshändelser och upplevd stress under 

senaste månaden en ökad andel cirkulerande naïva Th-celler och en minskad andel cirkulerande 

ThEM-celler. Även vid en jämförelse mellan kvinnor och män som upplevt psykisk stress visade 

kvinnorna en ökad andel cirkulerande naïva Tc-celler och en minskad andel cirkulerande Th 

TEMRA-celler jämfört med männen. Dock, sågs skillnad i jämförelse mellan kvinnor och män 

i kontrollgruppen då kvinnor hade en ökning på andelen cirkulerande naïva Th-celler jämfört 

med män.   

 

6.1 Resultatdiskussion 

Kvinnor som upplevt psykisk stress under barndomen visade en ökad andel cirkulerande ThCM–

celler. En ökad andel TCM-celler kan betraktas som ett ökat försvar mot specifika patogener, 

vilket kan ge ett bättre immunförsvar för individen (9). Väldigt få studier har undersökt 

associationen mellan psykisk stress under barndomen och andelen cirkulerande ThCM–celler, 

vilket försvårar en jämförelse mellan erhållet resultat och vetenskapliga studier. Dock, har 

liknande studier visat att andelen cirkulerande ThCM-celler minskar i samband med akut stress 

(37). Huruvida akut stress kan erhålla en liknande påverkan som kronisk stress är fortfarande 

diskutabelt, då psykisk stress under barndomen anses som en kronisk stressor (11, 12). Psykisk 

stress under barndomen, eller andra kroniska och traumatiska stressorer, kan ge upphov till 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Studier kring PTSD har visat att traumatiska upplevelser 

har en association med en ökad andel cirkulerande TCM-celler, vilket kan indikera på att studiens 

resultat möjligtvis är tillförlitlig (38).   

   

Män som upplevt psykisk stress under barndomen visade en ökad andel cirkulerande naïva Th- 

och Tc-celler. Väldigt få studier har undersökt associationen mellan psykisk stress under 

barndomen och naïva Th- och Tc-celler, vilket försvårar en jämförelse mellan erhållet resultat 

och vetenskapliga studier. Dock, har liknande studier visat att andelen cirkulerande naïva T-

celler minskar i samband med akut stress (37). Likt med upplevd psykisk stress under 

barndomen hos kvinnor, är det diskutabelt huruvida akut stress ger upphov till en liknande 

påverkan på subpopulationer av T-celler som kronisk stress.    

    

Eftersom psykisk stress under barndomen visade en ökad andel cirkulerande subpopulationer 

av T-celler hos kvinnor och män, kan en ung ålder ha en avgörande faktor på stressrelaterad 

immunaktivitet. Carlsson et al. (2014) har bland annat presenterat ett samband mellan barn som 

blivit utsatta för psykisk stress från allvarliga livshändelser och ett förhöjt immunsvar mot 

diabetesrelaterade autoantigener. Studien redovisar likaledes att psykisk stress under 

barndomen kan ge en allmän effekt på immunförsvaret, som kan leda till påverkade 

immunceller (4). Andra studier har även sett ett samband mellan psykisk stress under 

barndomen och en ökad mängd kortisol i samband med en hyperaktiverad HPA-axel. Ökad 
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mängd kortisol ger upphov till ett överaktivt immunförsvar som senare i livet kan leda till 

PTSD, psykos samt åldersrelaterade sjukdomar (4, 30). Däremot är det känt att kortisol verkar 

dämpande på immunförsvaret, vilket motsäger studiens resultat (9, 14). Men fenomenet kan 

besvaras från andra studier som redovisar att immunceller kan bli "resistenta" mot effekten av 

kortisol, där immunceller nedreglerar adrenerga receptorer (12). En förklaring till tidigare 

studiers resultat kan vara att barn är mer sensitiva än vuxna vilket gör att en långvarig påverkan 

erhålls hos individerna. Studiens resultat tillsammans med vetenskapliga studiers resultat, ger 

en indikation på att en långvarig påverkan på T-celler erhålls från psykisk stress under 

barndomen. Dock, behövs fler studier inom ämnet för att bekräfta hur påverkan av psykisk 

stress under barndomen manifesteras, då kvinnor och män visade olika resultat på 

subpopulationer av T-celler.    

   

Kvinnor som upplevt en stressfylld livshändelse visade en ökad andel cirkulerande ThEM-late-

celler. En ökad andel ThEM-late-celler innebär en ökad andel minnesceller med förmåga att utöva 

effektorfunktion vid möte av patogen, vilket möjligtvis kan ge ett bättre immunförsvar (23). Få 

studier har undersökt associationen mellan ThEM-late-celler och psykisk stress, vilket försvårar 

en jämförelse mellan erhållet resultat och vetenskapliga studier. Dock har studier visat ett 

samband mellan traumatiska händelser och en ökning av TEM-celler, vilket möjligtvis kan 

kopplas till studiens resultat då TEM-celler är en prekursor för TEM-late-celler (38).   

    

Kvinnor som upplevt en stressfylld livshändelse och stress under senaste månaden visade en 

ökad andel cirkulerande naïva Th-celler och en minskad andel cirkulerande ThEM-celler. En 

påverkan på andelen cirkulerande naïva Th-celler från psykisk stress har diskuterats tidigare. 

Studier har visat att ThEM-celler ökar eller förblir oförändrad vid akut stress (37). Dock är det 

svårt att veta om påverkan på immunförsvaret är en effekt av en stressfylld livshändelse som 

anses vara en kronisk stressor, eller upplevd stress under senaste månaden som anses vara en 

akut eller kronisk stressor, vilket försvårar en jämförelse mellan erhållet resultat och studiers 

resultat.   

   

Kvinnor i stressgruppen visade en ökad andel cirkulerande naïva Tc-celler och en minskning 

av andelen cirkulerande Th TEMRA-celler jämfört med män i stressgruppen. En påverkan på 

andelen cirkulerande naïva Tc-celler från psykisk stress har diskuterats tidigare. Få 

vetenskapliga studier belyser sambandet mellan kronisk stress och andelen TEMRA-celler. 

Dock, har tidigare studier visat att andelen cirkulerande TEMRA-celler kan öka eller vara 

oförändrad vid akut stress (37). Att andelen TEMRA-celler minskat hos kvinnorna i 

stressgruppen kan bero på att majoriteten av upplevd stress främst var kronisk, vilket försvårar 

en jämförelse mellan erhållet resultat och vetenskapliga studiers resultat. En annan viktig faktor 

som bör uppmärksammas är att akut stress möjligtvis ger en temporär påverkan på 

immunförsvaret. Som diskuteras nedan, kan en ökning av naïva Th-celler som sågs hos kvinnor 

i kontrollgruppen jämfört med män i kontrollgruppen, besvaras med att faktorer som 

könshormoner, eller andra biologiska skillnader mellan män och kvinnor påverkat resultatet.   

    

Studiens resultat indikerar på att kvinnor i stressgruppen erhöll en större påverkan från psykisk 

stress än män i stressgruppen, vilket kan förklaras med att kvinnor är mer sensitiva mot stress 

än män. Däremot har studier visat att psykisk stress har en likartad mental påverkan på båda 

könen (1, 9). Dock, drabbas kvinnor oftare av mental problematik som ångest, depression eller 

oro än män. En viktig faktor att beakta kan istället vara biologiska, som hormonella skillnader 

mellan könen (39). Roved et al. (2017) har beskrivit att könshormoner allmänt kan verka som 

en modulator på immunförsvaret, där kvinnor generellt har ett starkare immunsvar än män 

beroende på östrogen (40, 41). Psykoneuroimmunologin belyser även hormoners påverkan på 
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immunceller, då lymfocyter har adrenerga receptorer (9, 40, 41). Det kvinnliga könshormonet 

östrogen tenderar att öka immunresponsen särskilt på det adaptiva immunförsvaret och 

humorala immuniteten (40). Östrogen påverkar det adaptiva immunförsvaret genom att 

modulera T-cellernas kemokinreaktion vilket kan öka T-cellsvaret mot antigenstimulering (42). 

Dock, ses påverkan av östrogen oftast vid den follikulära fasen inom menstruationscykeln då 

koncentrationen av östrogen är som högst (40). Däremot har det manliga könshormonet 

testosteron en allmän immunsupprimerande effekt på det adaptiva immunförsvaret (40, 41). 

Även om följande fenomen ger en förklaring på varför kvinnor generellt hade en högre andel 

cirkulerande subpopulationer av T-celler än män, förmodas det inte vara tillräckligt med bevis 

för att fastställa om könshormoner kan påverkat resultatet, då flera studier fortfarande har 

delade meningar kring ämnet.    

    

Kvinnor och män i stressgruppen, som ej erhållit påverkan på T-cellernas subpopulationer från 

psykisk stress, kan möjligtvis bero på individens specifika beteendemönster (11). 

Beteendemönster kan formas av faktorer som personlighet, etnisk bakgrund, genetik, 

socioekonomisk status samt även faktorer som ålder och kön som diskuterats tidigare (11, 43). 

Följande faktorer kan påverka individens förmåga att hantera stress, som därmed ger en indirekt 

påverkan på immunförsvaret. Fenomenet bekräftas från studier som påvisat att personlighet och 

individuella skillnadsvariabler är viktiga faktorer i förståelsen av stress- och hälsorelaterade 

utfall och beteende (43). Det är således viktigt att på individnivå uppmärksamma hur olika 

individer hanterar stress samt påverkas av stress, vilket ofta belyses inom 

psykoneuroimmunologi (11).   

    

Stressreaktioner hos unga, friska individer ska normalt inte påverka hälsan negativt. Men om 

stressorer är för persistenta hos individer som är biologiskt utsatta på grund av ålder, kön- eller 

genetiska faktorer kan stressorer leda till sjukdom. Följande gäller även om individer har få 

psykosociala resurser och dålig stresshantering (12). Det är därför viktigt att uppmärksamma 

individers skillnad i agerande mot påverkan av psykisk stress 11). Psykisk stress har i stor 

utsträckning dokumenterats som en viktig faktor att supprimera immunresponsen (12). Tidigare 

studier har främst studerat sambandet mellan akut stress och immunförsvaret. Dock, har studier 

som studerat sambandet mellan kronisk stress och immunförsvaret visat att påverkan är 

beroende av faktorer som ålder och typ av stressor (11, 12).  
 

6.2 Metoddiskussion 

I studien användes fler kvinnor än män i stressgruppen och kontrollgruppen. Följande kan ha 

påverkat studiens resultat då urvalet ej blir representativt. Studien hade även en liten 

studiepopulation vilket därmed försvårar en utvärdering av resultat på ett tillförlitligt sätt. 

Anledningen till skillnad mellan gruppstorlek kan bero på att det är svårt att hitta samma antal 

kvinnor och män som vill medverka i studien eller samma antal kvinnor och män som uppfyller 

kriterierna för medverkande i studien. Dessutom är det välkänt att fler kvinnor än män besöker 

Ungdomsmottagningen, där exempelvis en kartläggning från Föreningen för Sveriges 

Ungdomsmottagningar visade att 89 % kvinnor och 11 % män besökte ungdomsmottagningen 

mellan 2012 och 2013 (44).   

  

Vid kvantitativ forskning kan bakgrundsvariabler som ålder, kön, kronisk sjukdom eller 

etnicitet erhållas för att utesluta att liknande faktorer påverkar resultatet (45). Information om 

kronisk sjukdom eller etnicitet utlämnades ej till studien.   
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Flödescytometri används i rutinen vid laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, vid Region 

Jönköpings län, Jönköping och uppfyller kriterierna för kvalitetssäkring. Flödescytometrisk 

analys är snabb, sensitiv och precis, och metoden används frekvent inom immunologistudier. 

Klassificering av subpopulationer är möjlig med analysen, då celler av intresse märks med 

fluorokromkonjugerade antikroppar för att mäta biologiska och biokemiska egenskaper (31, 33, 

34). Då studien undersökte subpopulationer av T-celler ansågs metoden vara adekvat på grund 

av att analysen kan omfatta en stor provmängd samtidigt som analysering av flera ytmarkörer 

kan utföras (31).     

   

Flödescytometri är bland annat baserad på fluorokromers förmåga att emittera ljus vid analys 

av celler (31, 32). Vid analys av flera fluorokromer kan problem som överlappning uppstå, där 

fluorokromernas breda emissionsspektrum registreras i andra FL än den avsedda kanalen och 

ger därmed upphov till en överlappning av subpopulationer. Om en spektral överlappning av 

subpopulationer sker kan felaktiga resultat erhållas (31, 34).   

    

Vid gating i samband med flödescytometrisk analys upplevdes vissa avgränsningar som 

tveksamma. Var avgränsningar ska placeras är en tolkningsfråga, och om bedömningarna ej 

görs på ett konsekvent sätt kan en betydande påverkan på resultatet erhållas. För att minimera 

en variation som kan föreligga mellan bedömningar utfördes gatingmomentet av en person.  
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7. Slutsatser 

 

Inga tidigare studier har undersökt sambandet mellan psykisk stress vid olika livsskeden, 

baserat på psykisk stress under barndomen, stressfyllda livshändelser och stress under senaste 

månaden i relation till immunförsvaret. Studiens resultat visade att psykisk stress under 

barndomen gav en ökad andel cirkulerande ThCM-celler hos kvinnor och naïva Th- och Tc-

celler hos män, vilket föreslår att psykisk stress under barndomen kan ge långvarig påverkan 

hos individer då barn är mer sensitiva för intryck och påverkan. Kvinnor visade mer påverkan 

av psykisk stress än män, vilket kan bero på att kvinnor är mer sensitiva mot stress eller på 

grund av biologiska, till exempel hormonella skillnader mellan könen. Dock, på grund av de få 

studier som berört psykisk stress i samband med könsskillnader bör påverkan på 

subpopulationer av T-celler betraktas som suggestiva men inte tillförlitliga. Vid utvärdering av 

resultatet är det även viktigt att beakta individers skillnader mot påverkan av olika typer av 

psykisk stress, samt att olika stressorer kan påverka immunförsvaret olika där vissa förbättrar 

medan andra försämrar immunförsvaret. Vidare undersökning med ett större urval är nödvändig 

för att bestämma den kliniska relevansen av tidsberoende psykisk stress, samt för att ge ett mer 

tillförlitligt resultat. 
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