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Muistiinpanot on kirjoitettu tavallisen TerveysSummit-katsojan toimesta toisille katsojille. Huomioithan, että muistiinpanot

EIVÄT ole lääketieteen ammattilaisen kirjoittamat ja oikeellisin tieto on aina haastattelussa, jonka pohjalta muistiinpanot on

tehty! TerveysSummit ei ole vastuussa elämäntapamuutoksista, tai mistään muista toimista jotka näiden muistiinpanojen

pohjalta tehdään.

Stressin vaikutus elimistöön ja terveyteemme

Stressin fysiologia ja anatomia

Stressireaktion tarkoitus on auttaa kehon biokemiallisia prosesseja sopeutumaan ulkopuoliseen tai

sisäpuoliseen tapahtumaan. Kaikki asiat, jotka uhkaavat kehon biokemiallista tasapainoa ovat

stressitekijöitä. Hypotalamuksesta erittyy CRH-hormonia, joka ohjaa mm. aivolisäkkeen toimintaa ja

saa aivolisäkkeen erittämään ACTH-hormonia, joka ohjaa lisämunuaisia tuottamaan kortisolia.

CRH-hormoni pystyy myös suoraan aktivoimaan stressihermostoa eli sympaattista hermostoa. Kaikki

asiat, jotka lisäävät CRH:n eritystä, saavat kehon stressitilaan.

Hypotalamus on kehon keskusyksikkö, jonne tulee ulkopuolisia signaaleja, kuten lämpötilaan, kipuun

ja kosketukseen liittyviä ärsykkeitä. Se on myös tunteiden koti. Stressin ollessa päällä, myös

alitajuntaiset tiedostamattomat asiat voivat vaivata, koska hypotalamus käsittelee niitä. Hypotalamus

ohjaa kehon stressireagointia ja saa CRH-hormonin avulla aikaan kortisolin erityksen lisääntymisen ja

aktivoi sympaattista stressihermostoa.

Onko meillä hyvää stressiä?

Stressille on olemassa kehossa vain yksi järjestelmä. Oleellista on se kuinka pitkään stressireaktio

kestää ja minkälaista uhkaa kohti stressireaktio käynnistyy. Emme pysty elämään täysin ilman

stressiä, koska stressireaktiota tarvitaan arjessa. Aina kun esimerkiksi nousemme ylös portaita,

stressireaktio käynnistyy ja syke kiihtyy. Tämä on hyväksi jos sen jälkeen pääsemme lepäämään ja

syke rauhoittuu.
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Stressihermostolla on myös vastavaikuttajana parasympaattinen lepohermosto, jonka tehtävänä on

rauhoittaa meitä. Näiden kahden tasapaino on tärkeä. Sympaattisen hermoston aktiivisuutta tulisi

olla päivän aikana tarpeeksi, koska se saa meidät tekemään asioita.

Sympaattinen hermosto ohjaa verenkiertoa ja energiankulutusta lihaksiin ja aivoihin. Näitä

toimintoja tarvitaan mm. taistele tai pakene reaktiossa. Levossa se keskittyy ruuansulatukseen,

jolloin verenkierto ja energia ohjautuvat sinne ja tästä johtuen ruokalepo on tärkeä. Stressiin

liittyvistä suolisto- ja vatsaongelmista käytetään nimitystä stressivatsa.

Stressin lähteet

Sekä tiedostettu henkinen että tiedostamaton alitajuntainen stressi ovat merkittäviä. Jos

elämänkatsomuksemme on negatiivinen tai meillä on paljon käsittelemättömiä traumoja,

hypotalamus yrittää käsitellä niitä, vaikka yrittäisimme tukahduttaa ne.

1. Henkinen stressi

2. Fyysinen stressi, kuten kipu tai huono ergonomia. Myös liiallinen liikunta voi aiheuttaa stressiä jos

välillä ei palauduta hyvin.

3. Immuunipuolustuksen aktivoituminen, joka kuormittaa ja stressaa kehoa. Esimerkiksi

kuumeinen flunssa tekee stressireaktion. Kroonisista ongelmista muun muassa hiljainen tulehdus

stressaa elimistöä. Tulehdus voi johtua esimerkiksi huonosta ravitsemuksesta tai sisäilmaongelmista.

Immuunipuolustuksen vasta-ainetuotanto käynnistyy esimerkiksi ruoka-ainereagoinnin seurauksena

ja muun muassa gluteeni ja maitotuotteet voivat aiheuttaa reagointia. Ruoka-ainevalinnat vaikuttavat

siihen kuinka paljon keho kokee stressiä.

4. Alkoholinkulutus, ympäristömyrkyt ja erilaiset kemikaalit kuormittavat elimistöä ja aiheuttavat

stressireaktion.

5. Elimistön oksidatiivinen stressi eli hapetusstressi, jossa antioksidantteja ei saada riittävästi.

Ravinnon monipuolisuus on tärkeää.

6. Metaboolinen eli aineenvaihdunnallinen stressi. Esimerkiksi huono unen laatu vaikuttaa.

Hormoneilla ja erityisesti stressihormoneilla on tarkka vuorokausirytmi, josta poiketessa hormonien

toiminta häiriintyy. Esimerkiksi uniapnea stressaa elimistöä paljon. Ruokavaliovalinnat vaikuttavat

myös energiakoostumuksen kannalta. Nopeita hiilihydraatteja nauttiessa verensokeri nousee

voimakkaasti aterian jälkeen, jolloin insuliini nousee. Tällöin verensokeri lähtee nopeaan laskuun ja

kortisolilla se nostetaan takaisin.

Akuutissa stressireaktiossa voidaan palautua nopeasti, kuten vaikka kovan kuntosalitreenin jälkeen.

Tärkeää on kuormituksen ja palautumisen suhde. Erilaiset mittaukset ovat hyviä, kuten esimerkiksi

Oura sormus ja HRV mittaus. Kannattaa tarkkailla sitä milloin vaivoja alkaa ilmetä. Esimerkiksi

uniongelmien, suolistovaivojen, uupumuksen, makean himon tai alkoholin himon aiheuttajana voi

olla liiallinen stressi. Jos ulkoisille kuormittaville tekijöille ei tehdä mitään, niin pahimmillaan näistä

seuraa loppuunpalaminen.
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Miten stressiä voidaan hoitaa?

Päästä irti turhasta pelosta. Ota ammattilainen avuksi tekemään treeniohjelmaa, ettei liikunta mene

liiallisuuksiin ja palautuminen on riittävää. Huolehdi immuunipuolustuksestasi. Poista ruokavaliosta

ärsyttävät aineet kuten gluteeni ja maitotaloustuotteet. Eliminoi hiljaisen tulehduksen aiheuttajat.

Muista puhdas ravinto, nopeiden hiilihydraattien välttäminen, puhdas sisäilma ja riittävä

palautuminen yön aikana.

Terveytemme on kuin puu

Voimme nähdä terveytemme kuin puuna, jonka rungosta haarautuu kolme isoa haaraa, jotka ovat

niin sanotut master hormonit eli kehon lähes jokaista solua ohjaavat hormonit. T3

kilpirauhashormoni ohjaa energian kulutusta, energia-aineenvaihduntaa, energiantuotantoa ja

sympaattisen stressihermoston herkkyyttä. Insuliini säätelee verensokeria ja sitä kautta

energia-aineenvaihduntaa. Kolmantena on stressihormoni kortisoli.

Näistä haaroista lähtee pienempiä haarastoja ja lehvästö. Maan alla on juuret ja stressin lähteet

voivat usein olla siellä piilossa. Juurien kautta imemme elinvoimaa maasta. Stressi alkaa vaurioittaa

juuria, jolloin lehvästökin alkaa voida huonosti.

Kannattaa kiinnittää huomiota kolmeen päähaaraan; T3 kilpirauhashormoniin, insuliiniin ja

kortisoliin. Otetaan stressitekijät hallintaan, poistetaan maan alla olevat ongelmat ja ravitaan

maaperä hyvillä ravintoaineilla. Syödään puhdasta ravintoa lisäten siihen antioksidantteja ja

hivenaineita. Puun runkoon vaikuttaa ashwagandha, joka voi olla stressaavalle potilaalle yllättävän

tehokas apu. Ashwagandhan juuriuute on parempi kuin lehdet.

Stressipotilailla on yleensä heikentynyt vatsan suolahapon eritys. Usein myös haima saattaa toimia

huonosti. On tärkeä tukea ruuansulatusta, jolloin vatsa rauhoittuu ja ravintoaineet saadaan

imeytymään. Sisäilman tulisi olla puhdasta. Luonnossa vaeltaminen tekee erityisen hyvää ja jo pelkkä

luontomaiseman katseleminen laskee stressitasoja. Kortisoliin saadaan tehokkain vaikutus

menemällä yöksi metsään. Muista luonnon parantava vaikutus stressin ehkäisyssä ja hoidossa.

Avantouinnilla on rentouttava vaikutus. Kylmäaltistus ja kylmän ja kuuman vaihtelu on hyödyllistä ja

silloin keho erittää vähemmän kortisolia. Selvitä omat stressitekijät ja etene systemaattisesti,

poistaen stressitekijöitä asia kerrallaan.
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