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Sjukdom kan
ha sociala orsaker
Neuroendokrina reaktioner på stress interagerar med immunförsvaret

S

edan länge har man känt till att en
bred uppsättning sociala och
psykosociala belastningsfaktorer
uppvisar påtagliga epidemiologiska
samband med nedsatt subjektiv hälsa,
förekomst av sjukdom samt ökad dödlighet. Exempel på belastningsfaktorer
som diskuterats för män har bl a varit
arbetslöshet, stressfyllda arbeten utan
inflytande, ensamboende och dåliga sociala nätverk.
Motsvarande faktorer gäller oftast
också för kvinnor, även om det för dessa kan tillkomma speciella villkor betingade av kvinnors sociala och arbetsmässiga situation i samhället [1]. Andelen ensamstående män är dock större än
andelen ensamstående kvinnor inom
gruppen ej facklärda arbetare, ett förhållande som kan ha flera möjliga orsaker, bl a selektionsprocesser.

Inverkan
av arv och miljö
En bakgrundsfaktor med betydelse
för hälsan som visats vara gemensam
för könen är att tillhöra låg socialklass –
hur denna än definieras i form av yrkestillhörighet, inkomst eller utbildning. I
de svenska folkhälsorapporterna från
Socialstyrelsen har en omfattande dokumentation presenterats under de senaste tio åren om statistiska samband
mellan låg socialklass och ohälsa. Dessa samband söker dock sina biologiska
korrelat, eftersom det är uppenbart att
människan »lever i sin kropp», och att
därför sociala processer med nödvändighet måste få allmänna eller specifika
biologiska effekter om ett utfall av ökad
sjuklighet och dödlighet skall kunna bli
den kliniskt mätbara följden.
Även en negativ livsstil sekundär till
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psykosocial stress, t ex rökning, felaktig kost och brist på motion, måste ha
sina biologiska korrelat för att kunna utöva en medicinsk effekt. På goda grunder kan man anta att detta sker via en interaktion mellan å ena sidan genetisk
predisposition eller resistens, å andra sidan grad och duration av belastningsfaktorer, s k »gene-environment interaction». Ett prematurt åldrande kan bli
följden, och därav i förlängningen en tidigarelagd åldersbetingad ohälsa och
död [2, 3]. Detta beskrevs redan 1924 av
Einar Sjövall, en framstående svensk
patolog och professor i rättsmedicin från Lund med stort socialt intresse
[4].

Neuroendokrina mekanismer
medierar olika effekter
Länge har man saknat användbara
biomedicinska modeller för att förklara
de beskrivna socialmedicinska sambanden. Försök har gjorts av bl a Björn
Folkow att utveckla området integrerad
fysiologi för att studera de kroppsliga
effekterna av stressbelastning, framför
allt inom hjärt–kärlområdet [5, 6].
Under senare år har modern stressforskning och beteendemedicinsk
forskning dock kunnat visa hur olika organsystem som svar på yttre stressupplevelser låter sig påverkas via en mångfasetterad neuroendokrin reglering. En
modell som studerats är frustration och
depression inför övermäktiga problem i
individernas livssituation. I sådana situationer stiger till en början kortisol genom CRH–ACTH-binjurebarksaxeln
(CRH = corticotropin releasing hormone; ACTH = adrenocorticotropic
hormone) samt minskar könshormonproduktionen. Efter mer långvarig
stressbelastning kan kortisolsvaret
dock mer eller mindre utsläckas, och
könshormonnivåerna ytterligare minska, med bl a kronisk trötthet, depression, minskad libido och amenorré som
följd.
Dessa perspektiv har utvecklats vidare i en aktuell avhandling om psyko-

neuroendokrina aspekter av det s k metabola syndromet [7]. Roland Rosmond, som bl a har mätt salivkortisol
vid upprepade tillfällen över dygnet i
observationsstudier, har kunnat sätta
sina fynd i samband med såväl psykosociala faktorer som en ökad tendens att
utveckla den metabolt så farliga bukfetman.
Liknande resultat har uppnåtts av
Margareta Kristensson och medarbetare i en jämförande studie av män i Linköping respektive Vilnius, Litauen, undersökta vid ett formaliserat stresstest i
laboratoriemiljö [8].
Detta endokrina mönster vid långvarig stress kallar J P Henry för »defeat
reaction», till skillnad från »defence
reaction», som är en mer akut, katekolaminerg psykofysiologisk reaktion [9].
Hyperkortisolemi kan även leda till
cellskador och atrofiska förändringar
hos försöksdjur, bl a i vissa hypotalamiska centra, vilket diskuterades vid
riksstämman 1998 i ett symposium om
hjärnstress.

Flera skadliga effekter
av kortisolstörning
Genom ökade kunskaper om immunologisk reglering står det också alltmer
klart att neuroendokrina reaktioner interagerar med immunologin vid såväl
hälsa som sjukdom [10]. Här kan nya
biologiska kunskaper öka förståelsen
för hur prematurt åldrande sker, efter-
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som immunsystemet genomgår typiska
åldersförändringar. Då mycket talar för
att immunologiska mekanismer spelar
en betydande roll vid aterosklerosutveckling kan detta stödja uppfattningen
om att tidig, grav ateroskleros är ett uttryck för prematurt åldrande.
I djurmodeller har man t ex funnit att
långvarig stress och rubbade sociala
hierarkier (negativ statusförändring)
kan påskynda aterosklerosprocessen
[11].
Diabetes mellitus är en annan medicinsk modell för att åskådliggöra hur
stressreaktioner kan påverka den metabola kontrollen via olika neuroendokrina mekanismer [12].

Metabola syndromet kan ha
en neuroendokrin bakgrund
I detta nummer av Läkartidningen
beskriver Per Björntorp och medarbetare samband mellan bukfetma, kortisolomsättning samt inverkan av psykosocial stress på neuroendokrina system.
Det är uppenbart att man med nya metoder nu bättre kan kartlägga dessa samband, och därmed ge en neuroendokrin
bakgrund till det s k metabola syndromet med dess centrala mekanism, insulinresistens. Bukfetmans betydelse och
samband med människors livssituation
framgår tydligt, i såväl artikeln i detta
nummer som andra aktuella publikationer [13-15].

Framtiden får utvisa
Framtiden får utvisa om Björntorpgruppen får rätt i sina antaganden att en
kartläggning av genetiken bakom kortisolreceptorns struktur och effektmediering kan leda till riktad behandling vid
störningar inom kortisolomsättningen.
Det är dock fortfarande så, vilket författarna verkar hålla med om, att samhällsmedicinska och hälsopolitiska åtgärder spelar en större roll än en eventuell farmakologisk intervention. Rudolf Virchow, cellularpatologins fader,
uttryckte detta en gång med orden »PoLÄKARTIDNINGEN • VOLYM 96 • NR 8 • 1999

»Det förtidiga åldrandet är som orsak till sjukliga rubbningar lika betydelsefullt som det till sin egen uppkomst är komplicerat. Överansträngning, umbäranden, yppiga vanor och
inverkan av skadliga ämnen tära alla
på den kroppsliga och själsliga styrkan
och påskynda den naturliga nötningen.
Om betydelsen i allmänhet av långvarigt slit och umbäranden kan man
nogsamt övertyga sig, då man iakttager det åldrande utseende och de
många krämpor, som alltför ofta redan
vid jämförelsevis unga år sätta sin prägel på kvinnorna i fattigmans hem i
stad och än mera på landsbygden. Ledvärken bär inte utan skäl sedan gammalt benämningen arthritis pauperum,
de fattigas ledsjukdom, i motsättning
till de rikas gikt. Och varjehanda andra
sjukdomstecken av ofta ganska obestämd natur, en allmän känsla av andlig och kroppslig oförmåga, varjehanda nervösa obehag, rubbningar från
matsmältningskanalen och olika grader av blodbrist kunna här fullständiga
bilden av människor, vilkas krafter
förötts under den dagliga, strävsamma
kampen för uppehället.»
ur Einar Sjövall:
Hur sjukdom uppstår
och yttrar sig, 1924

litik är inget annat än medicin i stor skala».
Nu verkar vi dock ha möjlighet att
även börja kunna förstå en del av de biologiska mekanismerna bakom socialt
betingad ohälsa. Detta skall bli föremål
för ett Berzelius-symposium i maj år
2000.
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