38 Ελληνικές Σελίδες Ιατρικής
πτυξη παθήσεων. Το αλλοστατικό φορτίο περιγράφει
το βαθµό εκτροχιασµού του οργανισµού µας από τη
βασική κατάσταση ηρεµίας και εκφράζει τόσο τις
εµπειρίες της ζωής όσο και το γενετικό φορτίο. Προσωπικές συνήθειες όπως οι διαιτητικές προτιµήσεις, η
άσκηση/καθιστική ζωή, η χρήση τοξικών ουσιών και
αναπτυξιακές εµπειρίες που εγκαθιστούν πρότυπα συµπεριφοράς και απάντησης στο στρες για όλη µας τη
ζωή σχετίζονται µε το αλλοστατικό φορτίο. Οι ορµόνες
οι οποίες σχετίζονται µε το στρες και το αλλοστατικό
φορτίο προστατεύουν το σώµα βραχυπρόθεσµα και
προάγουν την ικανότητα προσαρµογής, αλλά µακροπρόθεσµα το αλλοστατικό φορτίο προκαλεί αλλαγές
στο σώµα που οδηγούν σταδιακά σε ασθένεια. Αυτό
θα αφορά κυρίως το ανοσοποιητικό σύστηµα και τον
εγκέφαλο. Το ψυχοκοινωνικό στρες όχι µόνο επιδρά
καταστροφικά στην ψυχολογία και συµπεριφορά του
ατόµου που το υφίσταται αλλά µπορεί να προάγει την
ανάπτυξη και εκδήλωση παθήσεων (π.χ. αθηροσκλήρωση) µεταξύ των ατόµων που δέχονται τη µεγαλύτερη πίεση, το µεγαλύτερο φορτίο στη διαδροµή της
ζωής τους.

Συµπεράσµατα
Η επίπτωση περιβαλλοντικών απειλών και των αντιδράσεων του οργανισµού σε αυτές µπορούν να τροποποιηθούν µε στρατηγικές πρόληψης που όµως έχουν
σχέση µε κοινωνικο-οικονοµικά εφόδια. Για παράδειγµα, η σωµατική άσκηση µπορεί να ελαττώσει µερικά από τα βιολογικά αποτελέσµατα της έκθεσης στο
στρες.34 Άτοµα που βρίσκονται στα χαµηλά στρώµατα
της ιεραρχίας του SES όχι µόνο υποβάλλονται σε περισσότερα στρεσογόνα ερεθίσµατα αλλά και έχουν λιγότερες ευκαιρίες απαλλαγής από τις δυσάρεστες
επιπτώσεις µέσω της σωµατικής άσκησης (αντιρρόπηση του αλλοστατικού φορτίου). Έτσι η µεγαλύτερη

πιθανότητα νόσησης στη βάση της κοινωνικής πυραµίδας οφείλεται όχι µόνο σε µεγαλύτερη περιβαλλοντική
επιβάρυνση αλλά και σε αδυναµία ανάπτυξης στρατηγικών για αντιρρόπηση των προβληµάτων που δηµιουργούνται.

ABSTRACT
Chronic stress triggers a series of allostatic mechanisms and possibly to disease in humans and mammals. The molecular basis of the reaction to chronic
stress is the adrenal cortex hormones, as human hydrocortisone. Epinephrine and norepinephrine are protagonists for survival in acute stress. In psychosocial
stress, condition with variability, the expected damage
is hippocambal remodeling, with subsequent negative
effects in learning and memory. The hippocambal alterations seem to be caused by chronic exposure to
hypercortisolism, caused by chronic or repeated stress.
The reduction of hippocambal volume a common result
of chronic stress conditions and is also present in depressive disorders. The socioeconomic status is an unchanged risk factor and bad prognostic factor for
almost every kind of disease arising in conditions of
chronic stress. Chronic diseases, psychosomatic diseases and cancer are more often and more difficult to
treat in poor people and the same phenomenon appears for mental health disorders. Depression, suicidal
or risk –taking behavior and criminality have acquired
an epidemic character and in practice indicate a society’s pictures of sickness. What is more disappointing;
the trans-parental transfer of sick genes makes the
hope for rehabilitation less probable for the expanding
reality of sick populations.
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