Stressi – syvällistä asiaa kireän pinnan alta
Stressistä puhutaan yhä enemmän ja vinkkejä sen taltuttamiseen saa lukea niin aikakauslehdistä
kuin netin keskustelupalstoilta. Sosiaali- ja terveysministeriökin on perustanut Stressi hallinnassa!
-ryhmän Facebookiin kampittaakseen työperäistä stressiä. Mitä stressi oikeastaan on? Mistä se
tulee? Miltä se tuntuu? Miten siitä pääsee eroon ja onko syytä päästä eroon? Millä tavoin se voi
ilmetä? Entä miten stressi liittyy diabetekseen?
Stressi ja sen tarkoitus
Stressille ei ole olemassa yksikäsitteistä määritelmää, ja toisaalta on monia tapoja määritellä se. Kirjaimellisesti stressi tarkoittaa rasitusta tai painetta. Stressiä voi aiheuttaa jokin
tekijä, joka joko uhkaa järkyttää tai järkyttää
elimistön tasapainoa, homeostaasia. Näitä
ovat esimerkiksi välitön hengenvaara tai
psyykkinen stressi. Usein stressireaktion syntymiseen tarvitaan henkilön oma tulkinta tilanteen uhkaavuudesta, joten aivoilla onkin
stressivasteen syntymisessä merkittävä rooli.
Infektiot ja taudit, nälkä ja jano, huono ravinto, kylmyys, kuumuus, fyysiset vammat yms.
taas ovat sellaisia stressitekijöitä, jotka eivät
juurikaan riipu psyykkisistä tekijöistä. Sen
sijaan suhtautuminen niihin ja niiden seuraamuksiin voi lisätä tai vähentää stressitekijän
kuormittavuutta.
Stressi ja diabetes
Insuliinin vastavaikuttajahormoneja ovat mm.
glukagoni ja ns. stressihormonit kortisoli, kasvuhormoni ja adrenaliini. Nämä hormonit vapauttavat varastosokeria maksasta aterioiden
välillä, yöllä ja hypoglykemiassa. Tärkeiden
tehtäviensä vuoksi niitä kutsutaan myös pelastajahormoneiksi - onhan esimerkiksi hypoglykemia elimistölle hätä- ja stressitila, josta
selviämiseen nämä hormonit osallistuvat.

Stressi mantelinytimessä
Hieman yksinkertaistaen voi sanoa, että stressireaktio on evoluutiossa kehittynyt lyhytaikaisiin, henkeä mahdollisesti uhkaaviin ja suurta
ponnistelua tai tarkkaavaisuutta vaativiin tilanteisiin. Nyky-yhteiskunnassa tällaiset tilanteet
ovat harvinaisia. Sen sijaan monet kokevat
jatkuvaa huolta elämäntilanteista selviämisestä ja tulevaisuuden haasteista, minkä vuoksi
epäfysiologiset
(epänormaalit)
kroonisen
stressin oireet ovat yhä yleisempiä. Toisin
sanoen ihminen ei ole fysiologialtaan hyvin
sopeutunut käsittelemään nykyelämän stressinaiheita.
Stressin oireita ovat mm. verenpaineen nousu,
ruoansulatusongelmat (ns. stressivatsa, ummetus, ripuli), korkea verensokeri, uni- ja vuorokausirytmin häiriintyminen (erityisesti aamuyön heräämiset) ja unettomuus, muistin ja
keskittymiskyvyn heikentyminen, lisääntynyt
alttius flunssalle ja muille infektiosairauksille,
seksuaalisen halukkuuden heikentyminen,
makeiden ja hiilihydraattipitoisten ruokien himo, turhautumisen tunne, ärtyneisyys, väsymys, ahdistuneisuus, lihasjännitys etenkin
niska-hartiaseudussa, loppuunpalaminen.

Verensokeria nostavien vaikutustensa vuoksi stressi on erityisen haasteellinen diabeetikolle. Elimistömme reaktiot stressiin ovat kuitenkin yksilöllisiä. Vastavaikuttajahormonien lisääntyminen
tarkoittaa yleensä suurentunutta insuliinitarvetta ja lisääntynyttä insuliiniresistenssiä. Toisaalta
esimerkiksi kiireessä syömisen unohtaminen tai siirtyminen saattaa johtaa mataliin verensokereihin
tai voimakas pelästyminen laskeekin sokereita niiden nostamisen sijaan. Tavallisetkin sairaudet,
kuten kausiflunssa, ovat elimistölle stressi ja diabeetikot näkevät ne helposti kohonneissa sokereissaan. Vakavammat vammat ja sairaudet sekä leikkaukset ovat tilanteita, joissa sopivan verensokeritason löytäminen on haastavaa. Joka tapauksessa usein diabeetikko huomaa, että tutut hoitoratkaisut eivät pädekään stressitilassa.
Diabeteksen hoito stressaavassa elämäntilanteessa voi jäädä taka-alalle. Ruokavalinnat saattavat
muuttua, hiilihydraattilaskenta unohtua ja insuliinin annostelu tulla rutiininomaiseksi. Toisaalta tieto

stressin vaikutuksesta sokeritasapainoon saa osan ihmisistä kiinnittämään erityistä huomiota hoitoonsa. Syyllisyys omahoidon muuttumisesta usein vain lisää stressiä, joten olennaista ehkä on
olla erilaisissa elämäntilanteissa armollinen itselleen ja tavoitella sitä, että hoitaa itseään niin hyvin
kuin kullakin hetkellä on mahdollista.
Antti-Jussi Pyykkösen väitöskirjassa todettiin psykososiaalisilla tekijöillä, kuten depressio-oireilla,
stressillä ja huonolla unenlaadulla olevan yhteyttä metaboliseen oireyhtymään sekä tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen. Stressitekijät liittyivät erityisesti taloudellisiin huoliin ja työelämään. Pyykkönen toteaa väitöstutkimuksensa johtopäätöksenä, että toimenpiteet, jotka tähtäävät depressiooireiden vähentämiseen, unenlaadun parantamiseen sekä stressin lievittämiseen, saattavat toimia
yhtenä uutena keinona tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä.
Milloin stressiin pitäisi puuttua?
Stressi voidaan jaotella esimerkiksi tarpeelliseksi tai tarpeettomaksi, hyväksi tai huonoksi. Useinkaan stressaavat tilanteet eivät kuitenkaan ole näin yksiselitteisiä ja voi myös olla, että jossain tilanteessa stressi on yhtä aikaa hyvä ja huono.

Yksi puuttumisperuste voisi olla stressin ajallinen kesto, tosin tarkkaa aikahaarukkaa ei oikeastaan
voida antaa. On selvää, että yleensä läheisen kuoleman aiheuttama stressi kestää pidempään,
kuin vaikkapa koulutehtävän palauttamisen venyminen viime minuuteille. Koulutehtävän kanssa
stressistä on hyötyä: parhaimmillaan se saa keskittymään olennaiseen, tekemiseen ja selviytymään tehtävästä. Läheisen kuoleman aiheuttama stressi puolestaan saattaa auttaa selviämään
tarvittavista käytännön järjestelyistä, mutta se voi myös todennäköisemmin muuttua terveyttä tai
muuten elämää haittaavaksi, pitkittyneeksi stressiksi.
Muita stressiin liittyviä havainnoitavia asioita voivat olla esimerkiksi stressin voimakkuus suhteessa
tapahtumaan, joka sen aiheuttaa tai tietyn stressitekijän esiintyminen toistuvasti elämässä. Kognitiiviset oireet, kuten muistin heikkeneminen tai uusien asioiden oppimisen vaikeutuminen voivat
olla merkki haittaavasta stressistä. Kehollisiin oireisiin ja terveyteen liittyvät havainnot sekä käyttäytymisessä havaittavat muutokset saattavat herättää epäilyksen stressistä. Arjessa voimme havahtua huomaamaan stressin, kun käytämme sanontoja kuten “viimeinen pisara”, “korsi, joka katkaisee kamelin selän” ja “läikkyy yli laidan”. Useamman stressaavan asian yhdistyminen samalle
ajankohdalle nostaa stressin kokonaismäärää ja sen aiheuttamaa kuormitusta.

Mitä stressille voi tehdä?
Jotta muutos on mahdollista, on muutosta tarvitseva asia tunnistettava. On siis tunnistettava esimerkiksi ne tilanteet tai ärsykkeet, jotka stressitasoa nostavat. Ne ovat usein sisäisiä, ulkoisia tai
toiminnallisia ärsykkeitä. Sisäiset ärsykkeet voivat olla esimerkiksi joustamattomia ajatusmalleja tai
uskomuksia omista kyvyistä ja taidoista suhteessa muiden odotuksiin. Liiallisia ulkoisia ärsykkeitä
voi tulla vaikkapa meluisasta työympäristöstä, työntekijän ja esimiehen ristiriitaisista tavoitteista tai
ihmissuhteisiin liittyvistä ongelmista.
Toiminnallisiksi ärsykkeiksi voidaan ajatella
sellaisia toimintamalleja, joita ihminen käyttää stressaavassa tilanteessa vähentääkseen stressiä, mutta ajautuukin lisäämään
sitä. Kyse voi tällöin olla siitä, että ihminen
ei osaa tai ymmärrä toimia muulla tavalla,
ei niinkään siitä, että toimintamallin muuttamiselle olisi varsinaisia esteitä. Jos ihminen ei ole opetellut tai hän ei ole tietoinen
erilaisista rentoutumistavoista, hän saattaa
vaikkapa istua liikaa tietokoneen äärellä,
siivota tai urheilla pakonomaisesti, jolloin
keho ei pääse palautumaan rasituksesta.
Stressiä aiheuttavat myös huono nukkuminen ja epäterveellinen ruokavalio.

Näkemys stressistä.

Muutokseen tarvitaan myös oman tilanteen tunnustamista. Sen myöntämistä, että on stressaantunut, että omia palautumiskeinoja ei ole, tai että ne eivät ole elimistön näkökulmasta toimivia. Sen
jälkeen on mahdollista muuttaa toimintamalleja itselle suotuisammiksi. Sen sijaan että reagoi ärsykkeeseen kuten ennenkin, voi pysähtyä havainnoimaan, miten kyseisen ärsykkeen tulkitsee.
Stressiä aiheuttavat itse asiassa tulkinnat ärsykkeestä, eivät niinkään ärsykkeet sinällään. Tulkitsemis- ja reagointitapoja voi tarvittaessa pyrkiä muuttamaan ja siihen löytyy avuksi erilaisia menetelmiä. Yleisesti muutosprosessiin kuuluu moninaisia vaiheita: harjoittelua ja oppimista, onnistumisia ja epäonnistumisia. Takapakkeihin kannattaa varautua etukäteen, jotta ne eivät pysäytä prosessia. Itselleen voi luoda mallin, jonka avulla pystyy harjoittelua jatkamaan.
Terapeuttiset menetelmät
Psykoterapia soveltuu sekä elämänkriisien että mielen sairauksien hoidon ja ennaltaehkäisyn lisäksi myös avuksi yleisiin elämän muutostilanteisiin. Psykoterapiassa autetaan ihmistä muun muassa huomioimaan ja tunnistamaan
erilaisia tunteita, ajatuksia ja toiminta- ja
käytösmalleja. Eri terapiasuuntauksissa
on tarjolla erilaisia ratkaisumalleja muutoksen tueksi.
Luovuus- ja ilmaisuterapioissa havainnoinnin, ajattelun ja jäsentämisen välineinä käytetään muun muassa eri taidelajien tarjoamia valmiita teoksia sekä
asiakkaan itse tekemiä taidetöitä. Taidetyöskentely itsessään usein rentouttaa
ja purkaa stressiä. Asioiden jakaminen
joko ohjaajan tai ryhmän kanssa tukee
sitä. Myös erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen kokeilu on turvallista taidemenetelmillä.
Näkemys stressistä.

NLP:n (Neuro-Linguistic Programming) menetelmät tutkivat muun muassa miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme sekä miten saadaan aikaan haluttuja muutoksia.
Liikunta, luonto ja harrastukset
Liikunta on erinomainen lääke moneen vaivaan. Se auttaa myös
hallitsemaan, lieventämään ja laukaisemaan stressiä. Liikunta
täytyy kuitenkin sovittaa kulloiseenkin stressitasoon sopivaksi:
lievää stressiä voi laukaista intensiiviset ja nopeat lajit, kuten
nyrkkeily, voimailu, kamppailulajit, tennis tai HIIT-tyyppiset (High
Intensity Interval Training) lyhyet pyrähdykset. Nämä lajit ovat
itsessään jo fyysisesti kuormittavia, joten ne voivat vaikeassa
stressitilassa lisätä haitallista kokonaiskuormitusta. Keskivaikeassa stressissä hyviä lajeja voisivat olla esim. juoksu, uinti ja
pyöräily riittävän kevyellä teholla. Vaikean stressitilan aikana
liikunnan tulee olla selkeästi vain palauttavaa ja rentouttavaa
kuten joogaa, venyttelyä, meditaatiota, kävelyä tai luonnossa
liikkumista.
Eko- ja luontopsykologi Kirsi Salonen on tutkinut ja koonnut
muiden ympäristöpsykologista tutkimuksia luonnon hyvinvointivaikutuksista. Luontoyhteys herättää nopeasti erilaisia tunteita ja
jo muutaman minuutin kuluttua näkyvät fysiologiset vaikutukset
kuten verenpaineen, sydämen sykkeen ja stressihormonitasojen
lasku. Noin 20 minuutin kuluttua alkavat positiiviset mielialavaikutukset ja noin 40 minuutin koholla kognitiivisten kykyjen, kuten
tarkkaavaisuuden, palautuminen. Saadakseen terveysvaikutuksia ihmisen pitäisi viettää luonnossa vähintään pari tuntia viikoittain. Luonto siis elvyttää kehoa, kuormitus helpottuu, koettu terveys lisääntyy, sairaudet vähenevät ja paraneminen nopeutuu.
Positiivisten vaikutustensa vuoksi luontoyhteys pitäisi säilyttää
tai palauttaa asuinalueille ja julkisiin tiloihin. Viheralueiden etäisyys tulisi olla kävelymatkan päässä eli enintään 300 metrin
päässä asuintalosta.

Tauko työstä, luonnon keskellä.

Huomion kiinnittäminen mielenkiintoisiin ja hyvällä tavalla aktivoiviin ja rentouttaviin asioihin ylläpitää mielen hyvinvointia ja
antaa sopivan tauon kuormittavien asioiden ajattelusta. Harrastukset myös usein ylläpitävät sosiaalista elämää, mikä stressaavassa elämäntilanteessa saattaa muuten vähentyä.
Suodattimet
Läsnäolo, rauhoittuminen.
Ärsykkeiden määrää ja laatua voi jonkin verran itse säädellä.
Äänekkäissä paikoissa työskentelevät ihmiset kaipaavat usein vapaa-ajalla hiljaisuutta, ihmissuhdetyön vastapainoksi valikoituu itsenäisen tekemisen harrastus tai
informaatiota tulvivan päivän jälkeen kännykätön ilta. Joskus suodattimien käyttöä tarvitsee harjoitella. Kiltin ja avuliaan ihmisen täytyy kenties opetella sanomaan ‘ei’ sellaisiin pyyntöihin, jotka
kuormittavat häntä.
Uni, rentoutusmenetelmät, läsnäoloharjoitukset
Stressistä voi seurata univaikeuksia, mutta unenpuute, unirytmin epäsäännöllisyys tai poikkeavuus
elimistön luontaisesta vuorokausirytmistä, esim. vuorotyössä, aiheuttavat jo sinällään stressihormonien pitoisuuksien nousua. Unenpuutteen oireet ovat hyvin pitkälti samanlaisia ja yhtä vakavia
stressin yleisoireiden kanssa. Lisää unesta mm. Diabetes-lehdessä 2/2014.

Meditointi, erilaiset läsnäolomenetelmät kuten Mindfulness, Open
Focus ja esim. Eckhart Tollen opetukset auttavat etääntymään
huolta aiheuttavista asioista. Niissä on myös harjoituksia parasympaattisen eli palauttavan hermoston aktivoimiseksi. Tärkeimpiä harjoituksia ovat tietoinen, rauhallinen ja syvä hengittäminen sekä tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Se tarkoittaa mielessä
olevien asioiden, ajatusten ja tunteiden hyväksymistä sellaisena
kuin ne ovat. Nämä menetelmät ovat oivallisia myös työssä. Muun
muassa tauoista huolehtiminen, lyhyet rentoutus-, läsnäolo- tai
hengitysharjoitukset auttavat kuormituksen purkamisessa ja keskittymiskyvyn ylläpitämisessä.

Stressirunoja
”Herkkyys vituttaa
on kiire suremaan
kateuden helvettiin.”

”Takakireä freudilainen
stressori provosoi
ärtymyksen
ja takykardian.”

Kosketelkaa toisianne!
Kosketus lievittää stressiä ja auttaa sen hallinnassa. Joidenkin
tutkimusten mukaan tämä pätee erityisesti sosiaalisiin tilanteisiin
liittyvään stressiin. Vaikutus välittynee suureksi osaksi oksitosiinijärjestelmän kautta. Oksitosiini on hormoni, jonka alunperin ajateltiin liittyvän lähinnä äidin maidontuotantoon ja kohdun toimintaan. Sillä on kuitenkin havaittu olevan monia muitakin fysiologisia vaikutuksia. Se on liitetty mm. sosiaaliseen käyttäytymiseen, kiintymyksen ja turvallisuuden tunteeseen, se näyttäisi vähentävän stressihormonien pitoisuuksia, vahvistavan immuunijärjestelmän
toimintaa sekä parantavan sekä fyysisen että psyykkisen stressin aiheuttamia vahinkoja. Voit lukea
aiheesta lisää mm. Diabetes-lehden 2/2014 artikkelista Elintärkeä kosketus.

”Alistressi – alakuvassa kaksi mustaa neliötä ovat raamit, joissa koin työssäni joutuneeni olemaan, jolloin jää koko energia, kapasiteetti ja värimaailma käyttämättä. Yläosassa oleva kuva on
se tunne, mikä em. tilanteesta syntyy.”

Autonominen hermosto
Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto säätelee muun muassa rauhasten eritystä,
sileiden lihasten toimintaa (mm. sisäelimissä) ja verenpainetta. Se jakautuu sympaattiseen
ja parasympaattiseen osaan, jotka ovat aktiivisia osittain eri aikaan ja eri tehtäviä varten.
Sympaattista hermostoa voisi kutsua vaikkapa kaasuksi: sen aktivoituessa muun muassa
sydämen syke nopeutuu, hengitysrytmi nopeutuu, verenkierto keskittyy lihaksiin ja elimistö
kuluttaa energiaa. Parasympaattista hermostoa kutsuttaisi samalla logiikalla jarruksi: sen
ollessa aktiivinen syke laskee, hengitysrytmi hidastuu, verenkierto keskittyy ruuansulatuselimistöön, kehon palautumiseen ja niin edelleen. Autonomisen hermoston töitä voisi
kuvata myös sympaattisen hermoston ”taistele tai pakene” -tehtävällä ja parasympaattisen
hermoston ”lepää ja sulattele” -tehtävällä.

Akuutin stressireaktion fysiologia
Akuutti, elimistön erittäin nopea stressivaste käynnistyy autonomisen hermoston sympaattisen osan aktivoitumisella. Tämä saa muun muassa lisämunuaisen ytimen erittämään adrenaliinia ja noradrenaliinia, jotka yhdessä sympaattisen hermoston aktivaation kanssa valmistaa elimistön kohtaamaan vaaratilanteen. Adrenaliinin ja noradrenaliinin keskeisenä
tarkoituksena on vahvistaa välittömän hengissä pysymisen turvaavat toiminnot ja vaimentaa
muita: sydämen supistumisvoimakkuus kasvaa ja syke nousee, valtimoiden sileä lihaksisto
supistuu aiheuttaen verenpaineen nousua, mutta keuhkotiehyiden sileät lihassyyt puolestaan rentoutuvat tehostaen hengitystä, verenkierto ohjautuu luurankolihaksiin pois ruoansulatuksesta, lihasten varastoista vapautuu glukoosia lihasten käyttöön ja maksan varastoista
verenkiertoon, insuliinin eritys vähenee ja veren hyytymisaika lyhenee. Virtsantuotanto vähenee, jotta elimistön nesteitä säästyisi mahdollisen haavoittumisen ja verenvuodon varalta.
Hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaisakselin (HPA-akseli) aktivoituminen on toissijainen
stressivaste, jonka tehtävänä on mm. säädellä ensisijaista prosessia. Käytännössä monivaiheisen prosessin seurauksena erittyy esim. stressin kannalta tärkeää kortisolia, joka on
glukokortikoidi (GK). Lähes kaikissa soluissa on glukokortikoidireseptoreja, joten niiden vaikutukset elimistössä ovat laajat ja moninaiset. Sopiva hormonien perustaso mahdollistaa
stressivasteen tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen syntymisen, liian matalat tasot johtavat
heikkoon vasteeseen. GK:t tehostavat akuutissa stressissä muistijäljen syntymistä ja valmistavat elimistöä reagoimaan tulevaisuudessa nopeammin samanlaisiin stressitekijöihin ja
auttavat myös ennakoimaan niitä. Näin ollen jo aavistus tulevasta vaarasta nostaa GKtasoja ja valmistelee akuuttia stressireaktiota.

Pitkäaikaisen stressin fysiologia
Akuutin stressivasteen fysiologiset vaikutukset ovat läsnä myös pitkäaikaisessa stressissä.
Näin ollen kohonnut verenpaine, ruoansulatuksen heikkous, kohonneet verensokeriarvot ja
veritulpille altistava veren hyytymistekijöiden lisääntyminen ovat pitkäaikaisen stressin
merkkejä.
Glukokortikoideista stressin kannalta tärkein on kortisoli. Sen eritys vaihtelee paljon vuorokaudenajan mukaan vaikuttaen vuorokausirytmiin ja vireystilan muutoksiin. Aamunkoittoilmiöön liittyvä verensokerin nousu selittyy osittain juuri aamun kortisolierityksen kautta.
Kroonisessa stressissä kohonneet kortisolipitoisuudet ja erityksen häiriintynyt vuorokausivaihtelu voivat sekoittaa unirytmiä ja aiheuttaa unettomuutta, joka lisää stressiä entisestään.
Kortisoli kiihdyttää glukoosin uudismuodostusta maksassa ja vähentää solujen glukoosinkäyttöä, jolloin veren sokeripitoisuus nousee. Tämä on tärkeää taistelu- tai pakenemistilanteen kaltaisessa maksimaalisessa suorituksessa riittävän energian turvaamiseksi, sekä
hermosolujen glukoosinsaannin ja kognitiivisten toimintojen varmistamiseksi. Jos energiaa
ei käytetä ja verensokeri pysyy korkeana, se johtaa ainakin pitkän ajan kuluessa kudosten
insuliinivasteen heikkenemiseen, eli insuliiniresistenssiin, joka vuorostaan on perusominaisuus monissa kroonisissa aineenvaihduntasairauksissa.
Kortisolin vaikutuksesta lihasten proteiinia hajotetaan ja siirretään verenkierron kautta maksaan käytettäväksi stressireaktiossa tarpeellisten proteiinien ja glukoosin tuotantoon. Myös
lihasproteiinien valmistus heikkenee, koska lihasten rakentaminen ei ole olennaista lyhyen
ajan selviytymisen kannalta. Nämä johtavat lihasten surkastumiseen kortisolipitoisuuden
ollessa pitkään koholla.
Stressimekanismit ja kortisoli kiihdyttävät varastorasvan vapauttamista rasvakudoksesta ja
nostavat veren vapaiden rasvahappojen määrää. Stressissä rasvojen käyttö solujen energianlähteenä lisääntyy, mikä säästää glukoosia muihin toimintoihin. Stressihormonit estävät
rasvojen siirtymistä takaisin ihonalaisrasvakudokseen, mikä saattaa johtaa rasvakudoksen
uudelleen jakautumiseen ja erityisesti sisäelinrasvan kertymiseen. Silloin tuloksena on metaboliselle oireyhtymälle tyypillinen keskivartalolihavuus ja mahdollisesti ihonalaisrasvan
vähäisyys.
Stressin immuunivaikutusten tarkat mekanismit ovat edelleen epäselviä. Tiedetään kuitenkin, että lyhytaikainen ja positiivinen stressi esimerkiksi liikuntasuorituksen tai mukavien
haasteiden parissa vahvistaa ja aktivoi luontaista immuniteettia. Kortisolin ja muiden GK:ien
tehtävä on hillitä immuunijärjestelmän toimintaa, jotta se ei villiintyisi täysin, mutta stressin
pitkittyessä hillintävaikutus voi aiheuttaa immuunivasteen heikkenemistä. Tällöin on vaarana
suurempi alttius mm. infektioille.
Voimakas stressi saattaa herkistää elimistön stressivasteita, jolloin ihminen stressaantuu
herkemmin. Aivojen tulkinta tilanteen uhkaavuudesta voi tällöin olla vääristynyt. Silloin mantelitumakkeella on keskeinen rooli stressivasteen synnyttämisessä. Paljon stressiä kokeneella saattaa syntyä myös GK-resistenssi, jolloin GK:eja tarvitaan enemmän riittävän fysiologisen vasteen synnyttämiseksi. Silloin myös muut fysiologiset vasteet haittavaikutuksineen
lisääntyvät. HPA-akselin palautesäätely saattaa toimia heikommin, jolloin stressi ei myöskään laukea normaalisti.
Käyttäytymistasolla stressi vaikuttaa akuutisti ruokahalua vähentävästi, mutta pidemmässä
stressissä GK:t vaikuttavat ruokahalua lisäävästi: etenkin hiilihydraattien syömishalu lisääntyy − kenties valmistaen elimistöä ponnistelua varten tai varmistaakseen palautumisen fyysisestä rasituksesta, jos sellaista on ollut. Lisääntymistoiminnot eivät henkeä uhkaavassa
tilanteessa ole olennaisia, joten stressi vähentää sukupuolikäyttäytymistä hormonaalisten
mekanismien kautta.

Vesa Lapinkero Ravitsemustieteen opiskelija, NLP Trainer, muusikko(AMK)
Piia Laine tradenomi, lähihoitaja, työnohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja
Artikkelin kuvat ja runot ovat kokoelma eri ihmisten stressikokemuksista
ja ne julkaistaan tekijöiden luvalla.
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