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Glikokortykosteroidy odpowiadają w or-
ganizmie za metabolizm węglowodanów, 
tłuszczy i białek. Ich poziom musi być stale 
regulowany, aby sprostać zmiennym wa-
runkom, w jakich znajdzie się organizm. 
Stężenie kortyzolu jest kontrolowane 
przez dwa nadrzędne narządy: przysadkę 
mózgową i podwzgórze. Pod wpływem 
spadku stężenia kortyzolu we krwi pod-
wzgórze uwalnia hormon kortykoliberynę. 
Ta natomiast stymuluje przysadkę mózgo-

wą do produkcji kortykotropiny. W końcu 
kortykotropina pobudza korę nadnerczy do 
wytwarzania i uwalniania wspomnianego 
kortyzolu. Gdy stężenie kortyzolu osiągnie 
pożądany poziom, a sytuacja stresowa mi-
nie, podwzgórze nie dostaje już kolejnych 
sygnałów i dochodzi do zahamowania 
całej kaskady. Mechanizm ten nazywany 
jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Co 
ciekawe, wydzielanie kortyzolu jest również 
zależne od rytmu dobowego – największe 

jego stężenie obserwujemy rano, między 
godziną 6:00 a 9:00, najniższe zaś – około 
północy. 

MECHANIZM DZIAŁANIA
Kiedy się stresujemy, organizm stara się 
stworzyć jak najlepsze warunki do walki lub 
ucieczki przed czynnikiem stresogennym. 
W tym celu rozpoczyna zwiększoną synte-
zę kortyzolu. Powoduje on wzrost poziomu 
glukozy we krwi poprzez zwiększenie jej 

KORTYZOL – HORMON STRESU. 
PONIŻEJ I POWYŻEJ NORMY
Kora nadnerczy to niewielki parzysty narząd, którego głównym zadaniem jest wy-
twarzanie hormonów kluczowych dla zachowania równowagi (homeostazy) w orga-
nizmie. Hormony te klasyfikujemy do trzech grup: glikokortykosteroidy, mineralo-
kortykosteroidy i androgeny. Skupimy się na glikokortykosteroidach, a konkretnie 
na najważniejszym z nich – kortyzolu. Potocznie nazywamy go hormonem stresu, 
gdyż pod wpływem sytuacji stresowej organizm wytwarza go w większej ilości.
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produkcji i hamowanie magazynowania 
w tkankach. Równocześnie nasila rozpad 
białek i tłuszczy, poprawia reaktywność 
tkanek na działanie noradrenaliny i adrena-
liny, zatrzymuje sód, a zwiększa wydalanie 
przez nerki potasu i wapnia oraz działa 
przeciwzapalnie. Funkcją tych mechani-
zmów jest utrzymanie organizmu w stanie 
gotowości do obrony, a docelowo – ura-
towanie życia w sytuacjach zagrożenia, 
np. w momencie wypadku, w chorobie 
czy podczas operacji. U zdrowej osoby, 
nienarażonej na działanie silnego stresu, 
dziennie kora nadnerczy produkuje 15-60 
mg kortyzolu, natomiast pod wpływem 
silnego stresu wartość ta może wzrosnąć 
nawet do 240 mg w ciągu doby. Incy-
dentalny stres nie stanowi dla organizmu 
zagrożenia, ale problem pojawia się, gdy 
mamy do czynienia ze stresem przewle-
kłym. Długotrwały wysoki poziom korty-
zolu we krwi prowadzi do fizjologicznej 
adaptacji organizmu – podwzgórze staje 
się mniej czułe na sygnały informujące, 
że należy zaprzestać produkcji kortyko-
liberyny, więc mechanizm sprzężenia 
zwrotnego ujemnego przestaje pracować 
poprawnie, a wysoki poziom kortyzolu 
utrzymuje się, wywołując w organizmie 
niekorzystne skutki.

BADANIE POZIOMU KORTY-
ZOLU
Badanie poziomu kortyzolu wykonuje się 
przez oznaczenie jego poziomu we krwi 
żylnej w godzinach porannych (najlepiej 
ok. godziny 8:00, gdy stężenie kortyzolu 
jest najwyższe). Mając na uwadze, że hor-
mon ten jest zależny od stresu i wysił-
ku, należy zadbać o to, by na badanie 
dotrzeć wypoczętym i wyspanym. Nie 
powinniśmy być narażeni na wysoki stres 
na kilka dni przed badaniem, a w danym 
dniu najlepiej przyjść do punktu pobrań 
odpowiednio wcześniej, by zdążyć od-
począć i wyrównać oddech przed wej-
ściem do gabinetu. Osoby przyjmujące 
leki sterydowe powinny przed badaniem 
skonsultować się z lekarzem, gdyż zazwy-
czaj na kilka dni przed pobraniem krwi 
należy odstawić tę grupę leków. 

Warto wiedzieć, że podwyższony poziom 
kortyzolu nie zawsze wynika z przewle-
kłego stresu. Źródłem hiperkortyzolemii 
mogą być również guzy nadnerczy lub 
przysadki mózgowej oraz długotrwa-
łe stosowanie leków sterydowych (np. 
w terapii astmy oskrzelowej, czy reuma-
toidalnego zapalenia stawów). Dlatego 
w przypadku wyniku odbiegającego od 
normy, bardzo ważna jest konsultacja le-
karska i wykonanie wszystkich zleconych 
przez specjalistę badań. Dodatkowe ba-
dania pozwolą na postawienie właściwej 
diagnozy i rozpoczęcie leczenia. Wśród 
takich badań znajdzie się m.in. test hamo-

wania deksametazonem, czyli ponowne 
zbadanie poziomu kortyzolu we krwi, ale 
kilkanaście godzin po przyjęciu jednej ta-
bletki deksametazonu, który fizjologicznie 
powinien zahamować wydzielanie korty-
zolu. Lekarz może zlecić również zbadanie 
poziomu kortyzolu w dobowej zbiórce 
moczu lub w ślinie, co dostarczy dokład-
niejszy wynik. Z kolei do zdiagnozowania 
lub wykluczenia guzów przysadki mó-
zgowej bądź nadnerczy posłużą badania 
obrazowe – tomografia komputerowa czy 
rezonans magnetyczny.

KONSEKWENCJE ZBYT WYSO-
KIEGO POZIOMU KORTYZOLU
Nieznacznie przekroczony poziom korty-
zolu może sprzyjać przybieraniu na wa-
dze, wpływać na obniżenie odporności, 
prowadzić do wystąpienia nadciśnienia 

tętniczego i zmniejszać tolerancję glukozy. 
U osób z wysokim poziomem kortyzolu 
typowe jest uczucie zmęczenia, wyczerpa-
nia, zaburzenia snu, osłabienie zdolności do 
zapamiętywania i zmniejszenie siły mięśni. 
Stan, w którym odczuwamy przewlekłe 
zmęczenie, a dodatkowo – pomimo ćwi-
czeń i odpowiednio zbilansowanej diety 
– przybieramy na wadze, jest już sygna-
łem, że warto zbadać poziom hormonów 
– przede wszystkich kortyzolu i tarczycy. 

Gdy poziom kortyzolu znacznie przekracza 
normę, mamy do czynienia z zespołem 
Cushinga. Sylwetka osoby cierpiącej z po-

wodu tego schorzenia przybiera charak-
terystyczny wygląd – tkanka tłuszczowa 
odkłada się głównie w obrębie twarzy 
(tzw. księżycowata twarz), karku i brzucha, 
natomiast kończyny pozostają niepropor-
cjonalnie szczupłe. Osobom takim zwykle 
towarzyszy nadwaga lub otyłość. U kobiet 
często pojawia się hirsutyzm, czyli owło-
sienie typu męskiego, szczególnie widocz-
ne na twarzy. Dochodzi do widocznego 
ścieńczenia skóry objawiającego się czer-
wonawymi szerokimi rozstępami na brzu-
chu, udach i pośladkach. Zauważalna jest 
wzmożona męczliwość spowodowana 
zanikiem mięśni. Chorzy z Zespołem Cu-
shinga łatwo zapadają na cukrzycę, nad-
ciśnienie tętnicze, czy osteoporozę. Często 
dochodzi do obniżenia popędu płciowego 
i potencji, a u kobiet dodatkowo do zabu-
rzeń miesiączkowania. Pacjenci 

Długotrwały wysoki poziom kortyzolu we krwi 
prowadzi do fizjologicznej adaptacji organizmu 
– podwzgórze staje się mniej czułe na sygnały 

informujące, że należy zaprzestać produkcji 
kortykoliberyny, więc mechanizm sprzężenia 
zwrotnego ujemnego przestaje pracować 

poprawnie, a wysoki poziom kortyzolu 
utrzymuje się, wywołując w organizmie 

niekorzystne skutki.
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są również bardziej podatni na zacho-
rowanie na depresję lub zaburzenia 
emocjonalne. 

Warto pamiętać, że określenie zespół 
Cushinga nie jest równoznaczne z cho-
robą Cushinga. Zespół Cushinga to zespół 
opisanych wyżej objawów, niezależnie 
od ich przyczyny. Natomiast z chorobą 
Cushinga mamy do czynienia, gdy wysoki 

poziom kortyzolu jest spowodowany 
obecnością guza przysadki mózgowej. 

JAK OBNIŻYĆ POZIOM KOR-
TYZOLU?
W przypadku wyraźnego wzrostu po-
ziomu kortyzolu lekarz endokrynolog 
zleci szczegółową diagnostykę i dobierze 
leczenie. Możliwe jest leczenie opera-
cyjne (usunięcie guza), radioterapia lub 

farmakoterapia lekami obniżającymi ak-
tywność nadnerczy. 

A co możemy zrobić sami, by obniżyć 
nieznacznie podwyższony poziom kor-
tyzolu, wywołany codziennym stre-
sem? Techniki relaksacyjne, rozsądna 
aktywność fizyczna, odpowiednia ilość 
odpoczynku w ciągu dnia i wysypianie 
się – o to powinniśmy zadbać w pierw-
szej kolejności. Wsparciem może być 
również suplementacja adaptogenów. 
Są to substancje pochodzenia roślinne-
go, które, jak ich nazwa wskazuje, po-
magają organizmowi zaadaptować się 
do trudnych i stresujących warunków. 
Substancje te, jeśli są stosowane regu-
larnie, skutecznie pomagają pozbyć się 
negatywnych skutków działania stresu, 
w tym podniesionego poziomu korty-
zolu. Zwykle są bezpieczne i cechuje 
je niewiele działań niepożądanych. Do 
najpopularniejszych adaptogenów na-
leżą: ashwagandha, bakopa drobno-

U osób z wysokim poziomem kortyzolu typowe 
jest uczucie zmęczenia, wyczerpania, zaburzenia 

snu, osłabienie zdolności do zapamiętywania 
i zmniejszenie siły mięśni. Stan, w którym 

odczuwamy przewlekłe zmęczenie, a dodatkowo 
– pomimo ćwiczeń i odpowiednio zbilansowanej 
diety – przybieramy na wadze, jest już sygnałem, 

że warto zbadać poziom hormonów – przede 
wszystkich kortyzolu i tarczycy. 
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listna, żeń-szeń syberyjski i koreański 
czy różeniec górski. Inną grupą sub-
stancji aktywnych, które mogą pomóc 
w zmaganiu się ze skutkami stresu są 
antyoksydanty. Mają one za zadanie 
eliminować skutki stresu na poziomie 
komórkowym poprzez zwalczanie 
wolnych rodników. Szczególną uwa-
gę warto zwrócić na witaminę C, która 
obniża poziom kortyzolu, działa anty-
oksydacyjnie, a dodatkowo stymuluje 
odporność organizmu, która, jak wiemy, 
jest osłabiana przez nadmiar kortyzolu. 

ZBYT NISKI POZIOM KOR-
TYZOLU
Przeciwieństwem zespołu Cushinga jest 
niedoczynność kory nadnerczy – stan, 
w którym stężenie kortyzolu we krwi 
pozostaje znacznie obniżone. Takim pa-
cjentom towarzyszy przewlekłe uczucie 
zmęczenia i zdarzają się częste zasłab-
nięcia spowodowane obniżonym po-
ziomem glukozy we krwi oraz spadkiem 
ciśnienia tętniczego. Charakterystyczne 
jest także odczuwanie nudności, wymio-
ty i biegunki. Sygnałem alarmującym są 

ciemne i wyraźne przebarwienia skórne, 
szczególnie na częściach ciała wystawia-
nych na działanie promieni słonecznych. 

Najczęstszą przyczyną zbyt niskiego po-
ziomu kortyzolu jest choroba Addisona. 
Jest to schorzenie autoimmunologiczne, 
czyli takie, w którym własne przeciwciała 
atakują komórki nadnerczy, traktując je 
jako ciało obce. Choroba ta występu-
je rzadko, nieco częściej u kobiet niż 
u mężczyzn i zwykle jest wykrywana 
w trzeciej lub czwartej dekadzie życia. 
Leczenie polega na przyjmowaniu do-
ustnie hormonów nadnerczy, w sposób 
naśladujący naturalny dobowy rytm wy-
dzielania. Przy odpowiednim leczeniu 
i stosowaniu się chorego do zaleceń, 
choroba Addisona nie skraca życia oraz 
nie wpływa znacząco na jego komfort. 

PATRYCJA WIECZOREK
Pracownik Apteki

A co możemy zrobić sami, by obniżyć nieznacznie 
podwyższony poziom kortyzolu, wywołany 
codziennym stresem? Techniki relaksacyjne, 

rozsądna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość 
odpoczynku w ciągu dnia i wysypianie się – o to 

powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności. 
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