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( 1907 — 1982)

• Stressz: a latin strictus =szoros szóból 
származik, igénybevételt jelent

• Stressz fogalma (1960):  A szervezet nem 

specifikus reakciója minden olyan ingerre, amely 

kibillenti eredeti egyensúlyi állapotából, és 

alkalmazkodásra kényszeríti.

• Eustress-distress megkülönböztetése

• “A stressz az élet sava-borsa” – nélküle nem 

élnénk, csak vegetálnánk.

Selye János (Hans Selye)

Yerkes-Dodson törvény 1908

Lupien Sj et al Brain Cogn. 2007 Dec, 65(3):209-37



• Olyan környezeti inger, amelyik stressz választ vált ki. 
(új, előre nem látható, kontrollálhatatlan az egyén számára)

Hatás jellege alapján:
• Fizikai, kémiai (fájdalom, hideg, radioaktív sugárzás, mérgek, restraint)
• pszihológiai (életkörülmények változása, open field, restraint)
• szociális (válás, munkanélküliség, idegen territorium)
• kardiovaszculáris v metabolikus (edzés, hypoglicemia, meleg, véreztetés)

Stressz eredete alapján:
• személyes (szeparáció)
• szociális/családi (gyász)
• környezeti (zaj, környezetszennyezés)
• munkahelyi (felelősség, elvárások, bizonytalanság)

Időbeliség szerint:
• akut (egyszeri, intermittáló, korlátozott idejű 
• vs. folyamatos)

• krónikus (intermittáló, meghosszabbított vs. 
• folyamatos

• Az intenzitásbeli különbség is fontos!

Stresszorok



glükokortikoidok
adrenalin, noradrenalin 
szintje nő

Stressz reakció: HPA tengely és a szimpatikus idegrendszer 
aktiváció

Cél: 
az éberség aktiválása 
és fenntartása



Hipotalamo-hipofízis mellékvese tengely (HPA tengely)

• G. Harris: portalis keringés, hypotalamus 

szerepe

• Selye: hipofízis-mellékvese  kapcsolata, 

glükokortikoidok metabolikus és 

immunrendszerre kifejtett hatásai



A bőr, mint neuroendokrin szerv

Lokális kolinerg, katekolaminerg, szerotoninerg/melatoninerg rendszer,
szteroidszintézis
HPA axis elemei: CRH, ACTH, kortikoszteron és megfelelő receptorok



Fight or flight reakció
(Cannon-féle vészreakció)

• energiamobilizálás

• menekülésre, 

• védekezésre való felkészülés



A Selye féle stressz modell:
Általános Adaptációs Szindróma fázisai

• Általános: a stresszoroktól független azonos válasz

• Adaptáció, és betegségek (magas vérnyomás, fejfájás) kialakulása az ellenállási fázisban

• Krónikus stressz jelei: mellékvese megnagyobbodás, thymus involució

• Csak kétféle időbeliség akut és krónikus

• Egyedi különbségek hiánya



Pacak, K. & Palkovits. Endocr Rev 2001;22:502-548.

Stresszor- és intenzitásfüggés a periférián

sal,cold, insulin,hem,form,im

Heterogén neuroendokrin válasz: a stresszorok 
különböző periferiális neurokémiai mintázatot 
hoznak létre.



kontroll IL-béta restraint

MeA  

CeA

Dayas CV at. Al., Eur J Neurosci. 2001 Oct;14(7):1143-52.

véreztetés, IL-1b

zaj,restraint, úsztatás

Centrális specificitás

„Fizikai stresszorok”

„Pszihológiai     
stresszorok”

• c-Fos korai aktivációs gén immunhisztokémiai vizsgálata

AMYGDALA

NYÚLTVELŐ noradrenerg sejtek adrenerg sejtek

mp PVN

CRH sejtek



A stresszorok időbelisége elsődleges: az akut stresszort könnyen felismerjük, a 
krónikusat gyakran nem, mert elfogadjuk, mint adott tényezőt, nem foglalkozunk vele, 
emiatt károsíthatja az egészséget.

Az akut és krónikus stresszorokon kívül elkülöníti az intermittáló fogalmát: nyugodt és 
stresszes periódusok variábilis egymás utánisága -adott esetben „megedződés” jöhet  
létre.

Megfelelően alkalmazva:

• alacsonyabb basalis katekolamin szint,

• nagyobb katekolaminerg kapacitás,

• késleltetett  HPA válasz

• jobb stressz tűrés, 

• érzelmi stabilitás, 

• immunrendszer erősödése 

Richard Dienstbier – Élettani edzettség

Toughness . Richard A. Dienstbier and Lisa M. Pytlik Zillig
The Oxford Handbook of Positive Psychology (2 ed.) 
Eds: Shane J. Lopez and C.R. Snyder . Jul 2009.



Kognitív modell (Lazarus és Folkman)

• a stresszt az elvárástól való eltérés okozza, nem maga a stresszor 
• az egyén „döntése” (felfogása a stresszről) elsődleges

• Információ közlés, visszajelzés fontossága az orvosi gyakorlatban!



Allosztászis, allosztatikus terhelés

McEwen, Physiol Rev 87: 873–904, 2007

Allosztatikus túlterhelés: „elhasználódás”, az adaptáció ára” 
pl. depresszió, PSTD, lazacok

Allosztázis: a homeosztazis fenntartása változások révén (allo = változó)



McEwen, Physiol Rev 87: 873–904, 2007

Az allosztatikus túrtelhelés formái



Bernard: millieu interieur fogalma

Cannon: homeosztásis fogalma

Selye: stressz, eu- és distressz, stresszor, GAS, nem-specifikus válaszreakció  

Mason: A HPA tengely aktivitás változása különböző lehet  egyes stresszorokra (specificitás)    

Henessy és Levin: pszihoendokrin hipotézis

Lazar és Krantz: a stressz a környezet és az organizmus közti tranzakció megnyilvánulása

Munk és Guyre: glukokortikoid negatív feedback szerepe az „adaptációs betegségekben”

Levine és Ursin: adaptív biológiai válaszok bevezetése a stresszkoncepcióba

Chrousos és Gold:  genetikai háttér szerepe az egyed stresszre adott válaszában

Goldstein: stressz az, amikor a külső vagy belső környezet  érzetei eltérnek az „elvárttól”, 

és emiatt kompenzációs mechanizmusok indulnak be

McEwen: allosztázis és allosztatikus terhelés fogalmának bevezetése

A stresszkoncepció fejlődése





Hippocampus

Felnőtt patkány gyrus dentatus -napi 9000 új neuron
Befolyásoló tényezők:

Gátolja: stressz, prenatális stressz, „sok” cortizol
•Serkenti: brain-derived neurotrophic factor (BDNF), antidepresszánsok, 
cannabionidok, mozgás tanulás, „kevés” kortizol

Kor, nem (ösztrogén)  és egyéni érzékenység is befolyásolja

Levone et al. , Neurobiol Stress 2015 Jan; 1: 147–155. 
McEwen et al., Neuropsychopharmacology. 2016 Jan; 41(1): 3–23. 



Krónikus (21 nap) restraint, vagy glükokortikoid kezelés 

patkányokon: 

• CA3 és gyrus dentatus - dendritek visszahúzódnak 

és egyszerűsödnek, 

CA1-denditikus tüskék leépülnek

• nincs piramis sejtszám változás, csak szinapszis 

szám csökkenés

• citoszkeletális változások

•célja védelem a neurotoxikus hatásoktól (glutamát)

•memória és tanulási problémák

•1-2 héttel  a stressz vége után normalizálódás: 

reverzibilis

• nem feltétlenül kóros folyamat:

hibernáció- órákon belül lezajló átrendeződés

BDNF: brain-derived neurotrophic factor

Facilitator of plasticity or growth

BDNF overexpression—occludes effects of chronic stress

BDNF haploinsufficiency prevents stress-induced plasticity

tPA: tissue plasminogen activator

Secreted signaling molecule and extracellular protease

Required for stress-induced spine loss in hippocampus and 
medial amygdala

Required for acute stress-induced increase in anxiety; CRF 
activates tPA secretion

CRF in amygdala regulates tPA release

CRF: corticotrophin-releasing factor

Secreted in hippocampus by interneurons

Downregulates thin spines

Lipocalin-2: secreted protein; previously unknown function

Acute stress induces Lipocalin-2

Lipocalin-2 downregulates mushroom spines

Lipocalin-2 KO increases neuronal excitability and anxiety

Endocannabinoids

Induced via glucocorticoids

Regulate emotionality and HPA habituation and shut off

CB1 receptor KO increases anxiety and basolateral 
amygdala dendrite length and causes stress-like retraction of 
prefrontal cortical dendrites

Molecules that are Necessary/Permissive 
for Remodeling

McEwen et al., Neuropsychopharmacology. 
2016 Jan; 41(1): 3–23. 



A hippocampalis formáció és a HPA tengely 
szabályozása

HPA tengely gátlása vagy akár serkentése  
a stresszor modalitásától függően.

HPA gátlás: új környezet, restraint, kondicionált
félelem- hippocampus működés szükséges

Nincs hatás vagy HPA stimuláció: éter, hipoxia-
homeosztatikus reflex által irányított

Nincs közvetlen összeköttetés a PVN-nel

Gátlás: ventralis subiculum-glutamáterg neuronok-
PVN-be projektáló GABAerg  sejtek

Serkentés: pontosan nem ismert útvonal, 
Valószínűleg diszinhibíció

glutamát

GABA

Herman & Mueller, Behav Brain Res. 2006,174(2):215-24. 



Amygdala

Krónikus immobilizációs stressz:

• BLA piramis neuronok dendrit növekedés

• Aggresszió, félelem erősödik

Exogén kortikoszetron hatására idegesség és 

szorongás fokozódás

Mechanizmus:

• Glükokortikoidok, EAA, 

• CeA- szöveti plasminogén aktivátor protein 

(tPA) - CRF hatásra szabadul fel , 

plaszticitáshoz nélkülözhetetlen

• BDNF -overexpressziója  BLA  dendrittüsske 

sűrűséget és idegességet növeli

Matys T et al. PNAS 2004;101:16345-16350



Prefrontális kéreg

Az stresszre adott endokrin és autonóm válaszokat 

modulálja, 

PVN- nel nincs direkt összeköttetés

A stresszre kialakuló idegességet és depressziós 

viselkedést befolyásolja:

• PFC (infralimbikus)→GABA interneuronok  a 

dorsalis rafe magban → szerotonin neuronok 

gátlása (forced swim test)

PFC lézió Sham

kontroll

restraint

éter

Figueiredo et al., European Journal of Neuroscience 18(8): 2357-64

Szerepe: 
kivitelező funkciók organizálása, viselkedés 
sorrendjének tervezése, munkamemória, 
szelektiv figyelem, önkontroll, döntéshozatal, 
félelem kioltása

Károsodása elsődleges szerepú a stressz által 
okozott pszichiátriai kórképekben (atrófia)

PVN



A stressz válasz organizációja

agyi és gerincvelői szomatoszenzoros idegek:
fájdalom,hő, íz, fény, mechanikai stb. ingerek  

viscerális szenzoros idegek, humorális út:
test belsejéből származó információ

agytörzs

katekolaminok
formátio
reticularis

neuroendocrin hypothalamus

limbikus rendszer

kéreg

nyúltvelő/gerincvelő

szenzoros
autonóm

motoros

külső/belső  környezet

szomato- és visceromotoros 
idegek

Pacak, K. & Palkovits. Endocr Rev 2001;22:502-548



Központi autonóm idegrendszer

Pacak, K. & Palkovits. Endocr Rev 2001;22:502-548

v

specifikus somatoszenzoros bemenet

cortex + limbikus rendszer  hypothalamus  
preganglionaris 

neuronok 
(gv. intermediolateralis 
sejtoszlop, v. agytörzsi 

visceromotoros 
magvak)

ganglionok

rostral  BA caudal BA 

gerincvelő + agytörzs

viscera/test

afferens
rostok

postganglionaris
rostok

Spinalis reflexek

Supraspinalis reflexek
Centralis autonóm szabályozás

preganglionaris
rostok

BA: biogén amin 



Centrális aminerg rendszer I.

Agytörzsi katekolaminerg sejtek

• szomatoszenzoros input - gerincvelő és n.V. szenzoros neuronok
• visceroszenzoros input - NTS
• stresszor specifikus aktiváció (IMMO, fájdalom)
• léziójuk  gátolja a HPA tengelyt

Noradrenalin termelő sejtcsoportok

• A1-cVLM, legcaudalisabb sejtcsoport
nyúltvelő-gv határtól AP-ig
kimenet: hypothalamus, limbikus r (VNAB)

• A2-dorsomedialis medulla
NTS,DMX, AP  
kimenet:hypothalamus (VNAB)

• A6-locus coeruleus, hídban a IV. kamra mellett
spino-retikulo-thalamikus pálya bemenet,
kimenet:cortex, kisagy, limbikus r.,
basalis ganglionok, (hypothalamus, gerincvelő)

• A5, A7-híd laterális illetve ventrolaterális rész
kimenet: IML és hátsó szarv szenzoros neuronok

A1

A2

(adreanlin, noradrenalin, szerotonin, dopamin)



Adrenalin termelő sejtcsoportok

• C1- rVLM, A1 és A5 között
kimenet:
endokrin hypothalamus (VNAB)
IML preganglionáris sejtek

• C2 - A2-től rostralisan
kimenet:
hypothalamus, limbikus rendszer     
(VNAB)

Szerotonin termelő sejtcsoportok

egyes stresszorokra reagálnak
(fájdalom, restraint, hideg)

•hypothalamikus (DM) szerotonin sejtek:
kimenet:   hipofízis

•dorsal, linear, középagyi raphe magok:
kimenet:  

hypothalamus és limbikus rendszer
• raphe magnus,  pallidus:

kimenet: gerincvelő
• raphe obscurus:

kimenet:  NTS-DMX
Verberne et al., J Physiol. 1999,517(2):477–94
Takase et al., Behav Brain Res. 2004 Aug 12;153(1):233-9.

Centrális aminerg rendszer II.



Akut versus krónikus stressz

Tóth et al. J.of Neurochemistry | 2008 | 104 | 653–666

•Glukokortikoid hiperszekréció
•Testsúly csökkenés
•Mellékvese megnagyobbodás
•Csecsemőmirigy atrófia
•Glukokortikoid receptor down-reguláció
•Glukokortikoid negatív feedback hatásfokának csökkenése 
•Basális HPA tónus és stressz reaktivitás növekedés
•Megváltozott CRH és vazopresszin expresszió
•A kortikoszteron válasz facilitációja egy új stresszorra- ACTH hiperválasz 
•Depresszió-szerű viselkedési elemek megjelenése, krónikus gyulladás

A krónikus stressz következményei:



Habituáció homeotipikus stresszorra, facilitáció új 
heterotipikus stresszorra - n. paraventricularis thalami 

posterior

Bhatnagar et al., J Neuroendocrinol. 2002 May;14(5):403-10.
Bhatnagar & Dallman, Neuroscience. 1998 Jun;84(4):1025-39. 

Habituáció Facilitáció

0. min 60. min
Kontroll Krónikus hideg

Kont.-sham Krónik.-sham

Kont.-PVTh 
lézió

Krónik.-PVTh 
lézió

ACTH

Cort.

sham PVTh lézió
restraint

Kontroll Krónikus hideg

pVTh: 
habituációt segíti
facilitációt gátolja



Aguilera et al., Prog Brain Res. 2008; 170:29-39.

Ismételt homeotipikus stimulus

1. ACTH válasz fenntartott:
pl, hipertóniás sóoldat, foot shock
CRH expresszió fenntartott

2. ACTH válasz habituáció:
pl, ismételt restraint vagy hideg
CRH expresszió csökkenés,
AVP expresszió emelkedés

Acute R
1h

Acute R
1h



Lightman SL, J Neuroendocrinol. 2008 Jun;20(6):880-4. 

Hipofízis:
CRH receptor down-reguláció
V1b receptor up-reguláció



Ma et al., J Physiol. 1998 July 15; 510(Pt 2): 605–614.

Kortikoszteron

CRH hn RNS

AVP mRNS

UC, HC-kontroll
15 napos kísérlet, leölés a 15 napon.
S: még a leölés napján is stresszelve volt, leölés azonnal 
vagy 3h-val stressz után történik.
A stressz gyakoriságát változtatják: D-naponta, AD-két 
naponta, 3 naponta, 7 naponta ill csak a 15. napon



Mi a megemelkedett AVP expresszió szerepe?

• A stresszhez való adaptációban való pontos szerepe még mindig nem 

tisztázott.

• Nem igaz , hogy az AVP az ACTH elválasztás fő szabályozójává válik 
krónikus stresszben: 

nem szükséges az új stesszor által kiváltott ACTH hiperválasz 
létrejöttéhez (Brattleboro patkány, V1b receptor KO egér 
kisérletek, AVP receptor antagonista használata).

• Szerepe van a CRH receptor down-reguláció kialakításában.

• Szerepe van az adrenalektómia  és a krónikus stressz után 

bekövetkező proliferációs változásokban a hipofízisben.

• Egyest stresszoroknál az akut stresszben a teljes ACTH válaszhoz 

szükséges.



A2

PrRP-TH kolokalizáció:
NTS-ben 70-80%
A1 sejtcsoportban 95%

PrRP  szubpopuláció

ACTH

TH, PrRP

A1

A2



PrRP

TH

Kontroll Restraint Kontroll Restraint
A1
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PrRP
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Tóth et al. J.of Neurochemistry | 2008 | 104 | 653–666



Krónikus restraint stressz

Kontroll RR
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PrRP-TH mRNS expresszió arányok akut és krónikus 
restraint után

Control

ControlChronic 
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• Hasonlóan a CRH/AVP mRNS expresszió szabályozásban bekövetkező 

változáshoz, a PrRP mRNS expresszió is nagyobb mértékben emelkedik 

krónikus restraint esetén, mint a TH mRNS expresszió. Ugyanez a tendencia 

peptidszinten is kimutatható.

•Az A1 és A2 sejtcsoport különböző képpen vesz részt az akut és krónikus 

stresszre adott válaszreakcióban.
Tóth et al. J.of Neurochemistry | 2008 | 104 | 653–666



Lightman SL, 2008, Journal of Neuroendocrinology; 20(6): 880-884
Lightman et al., 2008, Eur J Pharmacol. Apr 7;583(2-3):255-62. 

A kortikoszteron elválasztás napi ritmusa és pulzativitása

A ritmus meghatározza a választ

A ritmus és a stressz hatása 
a GR és MR receptorok kötődésére

Befolyásoló tényezők:

• genetikai tényezők, nem

• korai életélmények, 

• reproduktív státus, 

• betegség (gyulladás).

Az adaptáció alapja: génexpressziós változások




