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Dette diagrammet er ment for å illustrere hvordan stress påvirker kroppen.
Stress for kroppen kan være enten kjemisk (usunn mat, røyk, alkohol), emosjonelt
(depresjon, bekymringer) eller fysisk (for mye å gjøre). Alle disse stressfaktorene virker
inn på kroppen og forårsaker en stressrespons som fysiologisk sett er lik, uavhengig av
hvilke stressfaktorer som dominerer. Det er svært vanlig i dagens sammfun at stress
foreligger kronisk og vil da over tid kunne igangsette kaskader av symptomer som kan
være diffuse og vanskelig å utrede. Vanlige lidelser innenfor disse forklaringsrammene
vil være somatoforme lidelser oh utbrenthet.

Det finnes 3 forskjellige
stressere:
- Kjemisk stress
- Emosjonelt stress
- Fysisk stress

Hjernens emosjonelle system
også kaldt limbiske systemet.
Kan øke emosjonell respons som:
- Redsel, sinne, angst, redusere
evnen til å være entusiastisk.

Øker aktiveringen av det
retikulære
aktiveringssystemet i
hjernestammen.

(+)øker
Øker våkenhetsgradet og gjør
det vanskelig og få sove.

(+)øker

(+)øker
Hypotalamus i hjernen øker utskillelsen
av Corticotropin Releasing Factor
(CRF) som øker utskillelsen av ACTH
(adrenokortikotropt hormon) fra
hypofyseforlappen.

(+)øker
Binyremargen øker utskillelsen av kortisol, noe
som fører til:
- Økt effekt av adrenalin (øket stressrespons)
og glukagon (økt blodsukker).
- Langvarig utskillelse av kortisol inhibiterer
hormoner som testosteron og veksthormoner.
- Inhibiterer tyreoideastimulerende hormon som
gjør at stoffskiftet blir lavt, dvs. forbrenningen
blir lav.
- Inhibiterer immunforsvaret og
inflammasjonsreaksjoner, dvs. økt risiko for
sykdom som diabetes, hypotyreose og hjerte/
karsykdommer.

Locus ceruleus øker utskillelsen av
adrenalin. Locus ceruleus er involvert i
responsen ved stress og panikk.

(+)øker
Det autonome nervesystemet
øker den sympatiske nerveaktiviteten:
Økt blodtrykk, raskere puls, redusert
blodsirkulasjon til mage/tarm.

(+)øker
Binyrens indre del
øker utskillelsen av
adrenalin og
noradrenalin. Dette
supplementerer og
forlenger
stressresponsen.

(+)øker
Øker ryggmargsrefleksene som
øker generelle
muskelspenninger,
særlig rundt nakke,
rygg og hofter.

(+)øker
- Øker hjerterytmen og blodtrykket.
- Pupillene øker i størrelse.
- Munnen blir tørr.
- Blodet øker klebe egenskapene dvs. blir tykkere og
øker sjansen for blodpropp.

