
DET DAGLIGE STRESSNIVEAU BESTEMMER,  HVORDAN 
IMMUNSYSTEMET REAGERER PÅ AKUT STRESS (1996, 5(1))

Det daglige stressniveau bestemmer, hvordan immunsystemet reagerer på akut stress.
Man skelner generelt mellem to forskellige former for stress:

) Akut stress, dvs. reaktionen på en pludselig udfordring eller trussel.
) Kronisk stress, dvs. reaktioner på længerevarende psykiske belastninger. 

Man ved i dag, at immunsystemet tilsyneladende reagerer forskelligt på disse to typer af stress. Man 
ved  således,  at  kronisk  stress  i  form af  arbejdsløshed,  skilsmisse  eller  en  ægtefælles  død  kan 
nedsætte de hvide blodlegemers evne til at dræbe fremmede bakterier og virus. Man ved også fra 
flere undersøgelser,  at  akut  stress i  form af matematiske opgaver,  elektriske stød eller  lignende 
primært har en effekt på antallet af celler i blodstrømmen, hvor effekten som regel kan ses som en 
kortvarig stigning i antallet af celler. 

En gruppe hollandske forskere har nu undersøgt, hvorvidt de to typer af stress har en indflydelse på 
hinanden. De var først  og fremmest interesseret i  at  undersøge, hvorvidt forskelle i  det daglige 
stress-niveau (kronisk stress) kunne spille en rolle for, hvordan vi reagerer i en akut stress-situation.

En gruppe mandlige skolelærere blev bedt  om at  udfylde et  spørgeskema, der  måler  graden af 
oplevede psykiske belastninger i dagligdagen. Man udvalgte derefter de 25% af lærerne, som var 
mest stressede, og de 25% som var mindst stressede i dagligdagen. Efter en indledende blodprøve 
blev undersøgelsesdeltagerne udsat for en akut stress-situation. De blev bedt om på 30 minutter at 
løse et  tre-dimensionalt  puslespil  og i  at  instruere en anden person i,  hvordan det  skulle løses. 
Deltagerne  i  undersøgelsen  var  ikke  klar  over,  at  puslespillet  faktisk  ikke  kunne  løses.  Efter 
opgaven blev endnu en blodprøve tappet. 

Resultaterne viste,  at  de to gruppers immunsystem reagerede forskelligt på denne akutte stress-
situation. I den ikke-stressede gruppe steg antallet af såkaldte T-celler efter puslespilsopgaven, men 
antallet  af  disse celler  faldt  i  den høj-stressede gruppe. Forsøgsdeltagerne havde også fået  målt 
deres blodtryk og hjerterytme før og efter den stressede opgave, men på dette område var der ikke 
forskel på de to grupper.

Forskerne  konkluderede,  at  immunsystemets  reaktion  på  akut  psykologisk  stress  ser  ud  til  at 
afhænge af mængden af problemer, som personen oplever i dagligdagen, samt at kronisk stress kan 
have forskellig indflydelse på hhv. immunsystemets og hjertekarsystemets følsomhed overfor akut 
stress.
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