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Vi slutter denne lille serie af artikler om PTSD-lidelser med en kort omtale af de 
mere kropslige virkninger af PTSD. 
PTSD betyder som tidligere nævnt post traumatisk stressforstyrrelse, idet det 
betegner en tilstand, som kan siges at være præget af vedvarende ”stress”, 
men altså stress der til forskel for så meget andet stress er speciel ved at være 
opstået  efter  en  enkelt  eller  nogle  få  traumatiske  begivenheder.  Men  den 
omstændighed, at det drejer sig om stresslidelser, gøre det naturligt at spørge 
om,  hvorvidt  disse  lidelser  –  som  almindelige  stresslidelser  –  også  på  det 
kropslige plan, er præget af forhøjet produktion af de såkaldte stresshormoner, 
adrenalin  og  kortisol.  Dette  spørgsmål  har  ikke  bare  teoretisk,  men  også 
praktisk betydning, idet en vedvarende forhøjet produktion af enten adrenalin 
eller kortisol giver øget risiko for forskellige kropslige sygdomme.
Som omtalt i adskillige tidligere artikler i de tretten årgange af <Forskningsnyt 
fra  Psykologi,  er  der  fundet  sammenhæng  mellem  langvarige  ”aktive” 
stresstilstande  (hvor  man  kæmper  for  at  løse  problemerne)  og  en  forhøjet 
produktion  af  adrenalin,  som  derefter  giver  øget  risiko  for  især  hjerte-  og 
kredsløbssygdomme,  mens  mere  ”passive”  eller  depressive  stresstilstande 
(hvor man stort set har opgivet ævred) snarere er forbundet med en forøget 
produktion af  kortisol,  der  hæmmer immunsystemet,  og dermed giver  øget 
risiko for infektionssygdomme og sandsynligvis også for kræft. 
For at undersøge om også PTSD-ofre har forhøjet produktion af de to typer af 
stresshormoner, fandt et amerikansk forskerhold frem til 150 personer, der alle 
havde været ude for et alvorligt traume og 150 andre personer, der ikke havde 
været  ude  for  traumatiske  begivenheder.  Knap  halvdelen  af  de,  der  havde 
været ude for et traume, havde efterfølgende udviklet en PTSD-lidelse, mens 
resten var sluppet fri. Blandt de PTSD-ramte var der også en mindre gruppe, 
der havde en depressiv lidelse, hvilket også forekom hos en mindre gruppe 
blandt de der ikke havde været ude for et specielt traume. 
Alle 300 personer opholdt sig i to dage på et forskningslaboratorium, og under 
dette ophold blev der flere gange indsamlet  urinprøver,  hvorfra man kunne 
beregne kroppens indhold af både adrenalin og kortisol.
Det viste sig, at de der havde været ude for et traume uden at få efterfølgende 
PTSD, hverken havde mere adrenalin eller kortisol i kroppen end de, der ikke 
havde været ude for et alvorligt traume. Til gengæld havde de personer, som 
både havde været ude for et traume og udviklet en efterfølgende PTSD-lidelse i 
gennemsnit et væsentligt højere indhold af adrenalin – men ikke kortisol – i 
kroppen  sammenlignet  med  de  personer,  der  ikke  havde  PTSD.  De  fleste 
”almindelige” PTSD-ofre havde altså kun øget adrenalin, men ikke øget kortisol 
i kroppen. Men den lille gruppe, der have både PTSD og depression, havde til 
gengæld  en  betydelig  forhøjelse  af  kortisolproduktionen,  men  ikke  nogen 
stigning i adrenalinindholdet. Der var også en stigning i kortisolproduktionen 
hos  de  deprimerede  i  den  ikke-PTSD-ramte  gruppe,  men  stigningen  var 
betydelig større hos de ”dobbeltramte”, der havde både PTSD og depression. 



Det ser altså ud til, at langvarige krisereaktioner – PTSD – ikke blot går udover 
sjælelivet, men også i mange tilfælde kan skade kroppen via øget produktion af 
adrenalin eller kortisol (hos dem der også lider af depression) med øget risiko 
for fysiske sygdomme til følge. 
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