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”Atjoo”… Förkyld? Varsågod, ta en antidepressiv! 
 
Depression är idag ett växande problem av stor social betydelse. Risken att utveckla depression under 
ens livstid är upp till 25 procent för kvinnor och 12 procent för män. Trots omfattande forskning är de 
biologiska orsakerna för depression fortfarande en gåta än idag, och detta försvårar utvecklingen av 
effektiva och säkra läkemedel avsevärt. Dagens behandling är effektiv på mindre än 50 procent av 
patienterna. Därför är behovet av en djupare kunskap och effektivare behandlingar mycket stort. 
 
Sedan många år har forskarna märkt ett förr okänt samband mellan immunförsvaret och depression. 
När immunförsvarets vita blodkroppar, som skyddar oss från bland annat bakterie- och 
virusinfektioner aktiveras kan de producera ämnen som kallas för cytokiner, som bland annat orsakar 
inflammation och hjälper kroppen att bekämpa infektioner. Man skulle kunna fråga sig vad 
immunsystemet har att göra med våra känslor och vår psykiska hälsa? Alla som har upplevt en svår 
bakterieinfektion eller influensa har svaret på denna fråga. När man är sjuk, speciellt under lång tid, så 
märker de flesta att aptiten minskar, man tappar lust för sociala och fysiska aktiviteter, man sover inte 
lika bra och man blir kanske också mer lättirriterad. Allt detta är också kännetecken på en depression. 
Man har funnit att cytokinerna kan påverka vår hjärna och orsaka dessa depressionsliknande symptom. 
Dessutom har många svårt deprimerade patienter, som de som begår självmord (suicidala patienter), 
förhöjda cytokinnivåer i blodet även utan bakomliggande inflammation eller infektion. Forskarna tror 
att om immunförsvaret, av någon anledning, är ur balans kan det bidra till att depression utvecklas hos 
vissa patienter.  
 
Många studier har dessutom visat att antidepressiva läkemedel har förmågan att sänka cytokinnivåerna 
i blodet samtidigt som de depressiva symptomen minskar hos deprimerade patienter. Det är dock 
fortfarande oklart om samma sak sker hos suicidala patienter, som är svårt deprimerade. Självmord är 
en inte ovanlig följd av depression, och bara i Sverige dör 1500 personer varje år efter att ha begått 
självmord. Syftet med mitt projekt var då att analysera cytokinnivåerna i blodet hos suicidala patienter 
och jämföra dem med cytokinnivåer hos deprimerade patienter och friska personer, för att se om det 
finns skillnader. Dessutom har jag tittat på vilken effekt olika antidepressiva och humörstabiliserande 
läkemedel har på cytokinnivåerna hos suicidala patienter. 
 
Jag har funnit att suicidala patienter har förhöjda blodvärden av vissa cytokiner jämfört med både 
deprimerade patienter och friska individer. Detta tyder förmodligen på att vissa patienter med suicidalt 
beteende har en svårare obalans i immunsystemet, och de kraftigt förhöjda cytokinnivåerna skulle 
kunna bidra till en förvärring av depressiva symptomen. Mitt resultat tyder också på att olika 
antidepressiva behandlingar och humörstabiliserande läkemedel påverkar cytokinnivåerna i blodet hos 
dessa patienter. Vissa läkemedel verkar öka värdet för vissa cytokiner och andra verkar minska det. 
Det är upp till framtida forskning att se vad dessa förändringar beror på, och om det är till gott eller 
ont. Eller om förhöjningar beror på att dessa patienter har alldeles för svåra symptom. Vidare bekräftar 
mitt resultat immunförsvarets roll bakom vissa fall av depression, speciellt när det gäller svårt 
deprimerade suicidala patienter. Detta visar att inflammatoriska molekyler (till exempel cytokiner) kan 
vara inblandade i de biologiska mekanismerna bakom depression. Mitt resultat även vägen banar för 
framtida forskning kring hur olika läkemedel möjligtvis kommer att kunna användas för att förbättra 
inflammatoriska parametrar hos deprimerade patienter som visar förhöjda cytokinnivåer och obalans i 
immunsystemet.  
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Abstract 
 
Major depressive disorder (MDD) is often associated with an imbalanced secretion of pro- and anti-
inflammatory cytokines. It has been reported that this imbalance can be, at least in part, re-
established by treatment with antidepressants both in vivo and in vitro. Nonetheless, little is known 
about immune changes in suicide attempters and what effect psychotropic drugs might exhibit in 
this group of patients. In this study we report that all suicide attempters had higher plasma levels 
of Interleukin-6 (IL-6) and Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) and lower plasma levels of 
Interleukin-2 (IL-2) and interleukin-12p70 (IL-12p70) as compared to depressed and healthy 
controls. Furthermore, treatment of suicidal patients with selective serotonin reuptake inhibitors 
(SSRIs), antiepileptics and SSRI in combination with neuroleptics increased their plasma levels of 
IL-6 and TNF-α, whereas medication with serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors, lithium 
and antiepileptics lowered IL-2 levels as compared to depressed patients and healthy controls. Our 
results indicate that suicidal attempters might display a different immunological condition as 
compared to MDD-patients. Accordingly they may respond to the immunoregulatory effect of 
psychotropic drugs in different way. 
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