
Příloha č. 7

Fyziologická charakteristika psychického stresu

Endokrinologie-fyziologie žláz s vnitřní sekrecí

Stres je  nespecifickou reakcí organizmu na zátěžové vlivy. Samotné slovo

stres  je  odvozeno  od  anglického  slova  „to  stress“  (tlačit,  mačkat,

zdůrazňovat).  Když  organizmus  je  neustále  vystavován  situacím,  kdy

dochází  (nebo  může  docházet)  k  narušení  základních  homeostatických

hodnot,  tj.  např.  hladovění,  hypoglykémie,  porucha termoregulace  (teplo,

chlad)  akutní  svalová  námaha  (boj,  útěk,  útok),  hypoxie,  vysoké

metabolické  nároky,  infekce,  poruchy  duševní  rovnováhy  atd.  Obecně

mluvíme  o  stresorech.  Savčí  organizmus  je  proti  stresu  vybaven

kompenzačními mechanizmy, schematicky odstupňovanými do třech fází:

Poplachová  reakce je  charakterizovaná  okamžitou  aktivací  SAS

(sympatoadrenálního  systému)  a  rychlým  vyplavením  katecholaminů  ze

dřeně  nadledvin.  Zvýší  se  hladiny  glykémie,  dochází  k  hyperventilaci,

zvýšení  minutového  objemu  srdečního,  vyplavení  krevních  zásob  atd.

Dochází ke stresové hypertenzi zvyšující fyzickou výkonnost. Současně se

zvyšuje  sekrece  hormonů  kůry  nadledvin  aktivitou  osy  CRH-ACTH-

hormony kůry nadledvin zajišťující stabilitu vnitřního prostředí především z

hlediska energetických zdrojů, metabolizmu i koncentrace sodíku, draslíku a

objemu vody.

Adaptační  fáze nastupuje  při  déletrvajícím  působení  stresoru.  Je

charakterizovaná  další  aktivací  systému  CRH-ACTH-hormony  kůry

nadledvin,  kdy se  uplatňuje především kortizol.  Zajišťuje  svým účinkem

přísun energetických substrátů pro metabolické děje (glukogeneze, lipolýza,

proteolýza).



Dochází  ke  stresové  hyperfagii,  tj.  Potřebě  zvýšeného  příjmu  potravy,

stresové  imunosupresi  a  analgezii.  V  této  fázi  je  schopnost  organizmu

odolávat stresu maximální.

Fáze vyčerpání nastává, pokud je stres příliš silný, trvá příliš dlouho,

vyčerpávají  se  energetické  zdroje  a  i  sekrece  kortizolu  je  narušena.

Porušuje  se  vnitřní  prostředí  a  organizmus  stresu  podléhá.  Nastává

hypotenze, šok a srdeční selhání.

Psychoneuroimunologie-definice

Termín psychoneuroimunologie byl uveden do souboru  věd  o člověku v

roce  1981  Robertem  Aderem.  Měl  tak  označit  oblast  studia  týkající  se

vzájemných vztahů mezi  činností  centrálního  systému (CNS)  a  aktivitou

imunitního systému. Od té doby bylo velkým množstvím studií prokázáno,

že  jde o oboustrannou  komunikaci  mezi  nervovým a neuroendokrinním

systémem na straně jedné a imunitním systémem na straně druhé. Mnohé

studie  též  ukázaly,  že  různé  fyzické  a  psychosociální  faktory  (zátěžové

faktory) mohou změnit imunitní reakce dík těmto spojům.

Všechny druhy stresu nejsou škodlivé. Napětí, které trvá jen krátkodobě, je

potřebné k tomu, aby se daný systém procvičil. 

Avšak  tam,  kde  psychologický  mechanizmus  působí  dlouhodobě,  má

stres (distres) škodlivý vliv. Je tomu tak z toho důvodu, že daný člověk

nemá dostatečnou kontrolu nad děním, aby tomu zabránil. Ursin (1982)

píše : 

„Dlouhodobá aktivace usnadňuje změny, k nimž dochází  v žaludeční

stěně a na stěnách tepen, ba dokonce i na povrchu kosterního svalstva. 



To  jsou  dostatečně  silné  patofyziologické  mechanizmy,  aby  mohly

vysvětlit  zrod  nejdůležitějších   patologických  změn,  s  nimiž  se

setkáváme  v  gastrointestinálním   traktu,  při  kardiovaskulárních

onemocnění a při nadměrném svalovém napětí.

Ursin si ponechal určitý odstup od klasického pojetí stresu, které vypracoval

Seyle.

Seyleova tři hlavní stadia při zvládání stresu

1. Alarmující stadium

Tím, že organizmus dostane impulz od hypofýzy, adrenální žlázy se

aktivují  a  vylučují  hormony,  které  pomáhají  organizmu v  boji  se

situací, která vznikla působením stresoru. Tím se organizmus snaží

obnovit fyziologickou rovnováhu.

2. Rezistentní fáze

V této  fázi  se  biologické  reakce  mění  tak,  že  se  snaží  reagovat

globálně  pro  danou  specifickou  situaci.  Organizmus  tak  dosahuje

nové úrovně fyziologické homeostáze.

3. Fáze vyčerpání

Když  situace  vedoucí  ke  stresu  pokračuje,  tělo  není  schopno

udržovat  efektivní  odpor  a  jeho  zdroje  se  vyčerpají.  Pokud  tato

situace trvá dlouho je konečnou fází smrt.

Howard B. Kaplan (1991) zveřejnil v časopise Social Science and Medicine

přehled sociální psychologie imunitního systému.

Na začátku zdůrazňuje to,  čemu dnes říkáme imunologická  kompetence.

Rozumí jí schopnost těla identifikovat a odmítnout antigeny, tj. substance,

které jsou pro člověka neznámé a nevhodné. 



Na druhé  straně  dovolí  přijmout  substance,  které  mají  správné  označení

(proper markers).  V této souvislosti  hovoří  o infekčních onemocněních a

autoimunitních potížích. 

Nakonec dochází k pojetí, které chápe imunitní systém jako komplexní síť.

V ní  může  psychosociální  napětí  působit  na  jedné  straně  jako  supresor

imunity  a  na  straně  druhé  jako  expresor  imunity  ve  vztahu  k  určitým

aspektům imunitní reakce.

Stresory

Stresory mají velký vliv na naši náladu, na to jak je nám dobře (well-

being) nebo zle, na naše chování a jednání i na naše zdraví.

Akutní  stresové reakce  u mladých lidí  mohou být  adaptabilní  a  obvykle

nevedou ke zdravotním potížím.

Avšak v situacích , kdy je stres neutuchající nebo se jedná o starší a ne

zcela zdravé lidi, může jeho působení poškozovat fyzický stav  člověka.

Vztah mezi psychosociálními stresory a emocí je ovlivňován na jedné

straně druhem, počtem a dobou trvání stresových  faktorů  a na druhé

straně  biologickou  zranitelností  (vulnerability)-  tj.  genetickými  a

konstitučními faktory, psychosociálními zdroji a naučenými vzorci zvládání

těžkostí (coping).

Je  pozoruhodné,  že  jsme  o  tomto  systému  všichni  relativně  dobře

informováni. Málokdo si však uvědomuje, že jde o orgány a buňky, které

dohromady tvoří v těle dospělého člověka hmotu o váze 2 až 3  kg. V těchto

buňkách dochází k neustálému trénování-udržování a zvyšování efektivity v



rozlišování mezi tím,co je tělu vlastní,  a substancemi, které jsou mu cizí

(vetřelci-  antigeny).  Toto  rozlišování  se  odehrává  v  prvé  řadě  brzlíku

(thymus).

Existují  dvě hypotézy,  které  se  snaží  vysvětlit   mechanizmus,  kterým se

realizuje  psychologické  podmiňování  a  stimulace  centrálního  nervového

systému v daném imunitním systému.

Změny v centrálním nervovém systému mohou vést k imunologickým

změnám  díky  cestám,  které  procházejí  hypotalamem  a  žlázami

hypofýzy. To vše se děje hormonální cestou. Vegetativní nervový systém

je citlivý k emocionálním změnám, a je schopen imunitními reakcemi

ovlivňovat  řadu  aspektů  našeho  fungování-např.  tvorbu  symptomů

(symptom formation).

Je pravděpodobné, že psychosociální situace mohou být stejným způsobem

spojeny se sníženou produkcí protilátek.

Psychologicky důležité (signifikantní) zážitky dostávají v naší psychice

určitý význam (meaning). Poté jsou spojovány s fyziologickými  procesy

v  centrálním  nervovém  procesu,  přičemž  důsledkem  jsou  změny

(alterace) ve vegetativní a imunitní aktivitě. 

Tyto změny mohou vést až k patologickým stavům. Podle staršího pojetí

k nim dochází dvěma cestami : jednak cestou buněčné aktivity, jednak

cestou vegetativní aktivity.

Např. deprese vede ke snížení imunitní aktivity, zatímco kladné efekty

vedou naopak k pozitivním změnám imunitní aktivity.

Poznámka na okraj : v minulosti se někde např. věřilo, že starosti vedou

k rozvoji tuberkulózy.



To  je  pravděpodobně  způsobeno  tím,  že  chování  člověka  v  depresi

(dysphoria)  je  určitou  obdobou  zdravotního  chování  (viz.  např.

nesprávné stravování, nespavost, atp). I to snižuje imunitní kompetenci.

Zjistilo se např, že deprese je spojena se sníženou tvorbou NK-buněk

(natural killer).

Od roku 1980  se velké množství výzkumných prací zabývalo vlivy, které

mají emoce a stres na imunitní funkce (např. Práce Kiecolt-Glaser a Grales

1991). Zvláště pozoruhodných je několik prací, které se zabývaly vztahem

mezi emocionální inhibicí a omezováním na zprostředkující imunitní funkce

na rakovinu.

Psychoneuroimunologie je  studiem  interakcí mezi chováním a nervovým i

imunitním  systémem.  Specifické  imunitní  odpovědi  na  invazivní

organizmy-jako jsou např. viry a bakterie-jsou velice komplikované.

V jejich  pozadí  jsou  koordinované  procesy,  na  nichž  se  v  průběhu  času

spolupodílejí  různé  druhy  buněk.  Imunitní  systém tak  reaguje  na  určité

druhy rakovinných buněk jako na vetřelce, ovšem jen tehdy, když předtím

byla upravena jejich povrchová struktura tak, aby byly detekovatelné jako

cizí tělesa (vetřelci).

Specifická  imunita  má  dva  odlišné  procesy-  rozpoznávání  tzv.  antigenů

( vetřelců) na na jejich destrukce. 

V těchto procesech je zapotřebí různých druhů buněk. Ty se obecně nazývají

B-  lymfocyty.  B-lymfocyty  patří  do  skupiny  buněk,  které  produkují

protilátky (antibody), což jsou proteiny, které se vytvářejí jako odpověď na

podněty vetřelců (antigenů).



Na zcela  určitý  antigen  (na  zcela  určitého-specifického  vetřelce)  působí

zcela určitá protilátka (antibody). K interakci dochází v situaci, kdy daný

vetřelec ( antigen) inicioval produkci této  specifické protilátky ( antibody). 

Tato produkce trvá několik dní a vytváří specifickou imunitu, která je pevně

spojena se zcela určitým antigenem. B-lymfocyty jsou potom schopny si to

zapamatovat. To je v pozadí jevu, kdy produkce protilátek začíná poměrně

brzo  poté,  když  je  daný  organizmus  napaden  specifickým  vetřelcem

(antigenem).

T-lymfocyty  způsobují  celulární  imunitní  reakci.  Napadají  mimo  jiné  i

buňky, které byly infikovány viry. To znamená, že systémové buňky  typu T

jsou důležité tam, kde jde o obranu proti virům, jež způsobují rakovinu.

Některé T-lymfocyty fungují jako helper-cell (pomocné buňky) při produkci

protilátek proti specifickým typům antigenů (vetřelců). T-helper buňky jsou

odpovědné  za  produkci  většiny  lymfokines  (signálních  substancí

lymfocytů). 

Buňky typu T-supressor cells (potlačující buňky) inhibují funkci B-buněk a

T-helper cells. Jsou zapotřebí pro řízení imunitních odpovědí.

Killer cells ( K-cells, zabíjející buňky) jsou buňky lymfocytové struktury. 

Zabíjejí  jiné  buňky,  které  jsou  označeny  jako  protilátky.  Ty  jsou

vyprodukovány B-lymfocyty. Jsou senzitivní  na specifický antigen např. 

na speciální typ proteinu na povrchu bakterie. 

Díky tomuto označení  mohou protilátky K-buňky napadat a ničit je.



Buňky NK jsou lymfocyty, které- jak se zdá-  reagují velice silně na určité

druhy rakovinných buněk. U zvířat, které mají velké množství NK-buněk,

rostou pomaleji ty nádory, na které jsou NK-buňky senzitivní, nežli u zvířat,

které  mají  méně  NK-buněk.  Nádory,  které  nejsou  citlivé  na  NK-buňky,

rostou stejně rychle. Nezáleží přitom, zda mají či nemají malou nebo velkou

koncentraci NK-buněk. Není zatím zřejmé, jakou roli hrají v obraně proti

spontálně vyskytujícím se tumorům u lidí.

STRES A IMUNITA

Již dlouhou dobu je známo, že chátrání tělesného zdraví člověka snižuje

rezistenci jeho organizmu na různé druhy infekcí.

Několik výzkumných zpráv za posledních deset let ukazuje , že rozmanité

druhy stresu mohou ovlivňovat téměř každý aspekt imunitních funkcí. 

Používáme  zde  termín  „stresor“,  abychom  tímto  kolektivním  termínem

vyjádřily  různé  druhy  vlivů  působících  stresovou  reakci  organizmu-od

neočekávané a  nekontrolovatelné fyzické bolesti  až  po poměrně  dlouhou

dobu trvající psychický stres typu strach, utrpení, starosti a deprese. 

V pozadí  mnoha  výzkumů  v  této  oblasti  byla  po  mnoho  let  stimulující

myšlenkou domněnka (hypotéza), že stres je schopen vyprodukovat nemoc

tím způsobem, že působí na imunitní systém.

Fleshner po roce 1989 zveřejnil výsledky zajímavého pokusu. Podařilo se v

něm  odlišit  vliv  psychické  námahy  na  jedné  straně  od  vlivu

psychologického stresu na aktivitu  imunitního systému.



Když byla skupina samečků krys nucena žít pohromadě na relativně malém

prostoru,  potom zcela  přirozeně  jeden  z  nich  zaujal   dominantní  pozici.

Jakmile se  do této skupiny dostal jiný, cizí sameček, okamžitě ho stávající

dominantní sameček vyzval k boji s napadl ho. Nově příchozí nikdy nesmí

dominantního samečka přemoci, musí prokázat submisivní formu chování. 

To je specifikum, v této skupině určitý „přirozený zákon.“ Ve Fleshnerově

pokusu  umístění  nově  příchozího  do  skupiny  tlumí  (inhibuje)  produkci

antibody v souladu s působením antigenu, který je dodán kryse dříve, nežli

je vpuštěna do společného prostoru a může se setkat s druhými samečky.

Množství antibodů bylo měřeno tři týdny potom, co byl nový krysí sameček

přidán  do  skupiny.  Cílem  pokusu  bylo  odlišit  vliv  fyzického  napětí

(způsobeného vysazením do skupiny a bitím) na jedné straně a na straně

druhé psychického stresu způsobeného poddáním se dominantnímu samci

(submisí). 

Krysí  samci,  kteří  se  podřídí,  zažijí  poměrně  menší  fyzické  napětí  a

poškození  oproti  soupeřivým  samcům,  kteří  bojují  déle.  Ukázalo  se,  že

vztah  mezi  dobou  submise  a  produkcí  antibody  vyjádřeným korelačním

koeficientem je poměrně dosti úzký (r=0,80). Z toho bylo možno dovodit,

že submise inhibovala  produkci antibody. 

Některé krysy se zdráhaly  podrobit se dominantnímu samci a obdržely řadu

ran a kousnutí. U těchto zvířat  však zůstala produkce antibody  ve vztahu k

přidaným antigenům na původní výši a utrpením nebyla ovlivněna.



VZTAH  MEZI  CENTRÁLNÍM  NERVOVÝM  SYSTÉMEM  A

IMUNITNÍM SYSTÉMEM

Mozek  řídí  různé  procesy  dvěma  různými  cestami.  Jeden  vede  cestou

vegetativního  nervového  systému:  ten  inervuje  srdeční  svalstvo,  hladké

svaly-např.  Gastrointestinální  systém,  krevní  řečiště,  všechny  orgánové

systémy  a žlázy s vnitřní sekrecí.

Z vegetativního nervového systému vycházejí nervové dráhy, které vedou

do  struktur  imunitního  systému-např.  Do  brzlíku  (thymus),  do  sleziny,

kostní dřeně a lymfatických cest. V roce 1991 Felten a Felten objevili další

důležitou dráhu-přímý synaptický kontakt k lymfocytům.

Druhá cesta,  kterou centrální  nervový systém komunikuje   s  periferními

orgány, se děje tím způsobem, že uvolňuje substance, které způsobují,  že

hormony (signální substance) se dostávají (distribuují) do krevního řečiště

ke žlázám. 

V nich se signální substance vyvíjejí  tak,  že se přizpůsobují  specifickým

strukturám,  které  potom  ovlivňují.  Vedle  jiných  aktivit  se

glukokortikosteroidy objevují tam, kde dochází ke stresovým reakcím. 

V řadě pokusů je stres definován biologicky jako zvýšení koncentrace

glukokortikosteroidů v krvi. Lymfocyty mají receptory pro celou řadu

hormonů, které vykazují zvýšenou koncentraci při stresu. 

Když  se  to  děje,  ukazuje  to  na  existenci  komunikace  mezi  centrálním

nervovým systémem a imunitním systémem.



Specifické  imunitní odpovědi jsou v podstatě velice komplexní  procesy, jež

trvají někdy celé dny. Interakce a komunikace mezi  různými druhy buněk

přitom vede k dalšímu rozvoji. 

Zprávy o imunitní  aktivitě  jsou komunikovány do centrálního nervového

systému hypotalamem, koncentrace transmiterů se přitom modifikuje.  Ty

jsou  v  podstatě  signálními  substancemi,  které  spojují  impulzy  od  jedné

nervové buňky ke druhé. Dnes již známe  veliké množství substancí, které

se  uvolňují  z  buněk  a  chovají  se  jako  signální  substance  či  hormony

(cytokines).

Dobře známým druhem cytokines je interleukin 1 (IL-1), který nám může

posloužit jako příklad. Interleukin je souhrnný termín pro skupinu peptidů,

které  se  chovají  jako  signální  substance  zprostředkující  informace  mezi

buňkami  imunitního  systému.  IL-1  je  produkován  monocyty  v  krvi  a

makrofágy ve tkáních. Jde o buňky, které jsou velice důležité pro činnost

imunitního systému. Obstarávají údržbu a čistotu v lidském těle, absorbují

(fagocytují)  cizí  materiál  v  těle  (antigeny)  a  ničí  jej.  Přesněji  jsou  to

makrofágy, které jsou aktivovány po „zažití“ antigenů. Ty produkují velké

množství IL-1. Signální substance  aktivují spící T-helper buňky, které též

stimulují buňky v játrech. Tím se zvětší produkce určitých proteinů. IL-1

zvyšuje horečku, neboť působí na hypotalamus a ovlivňuje (alteruje) tamní

„termostat“ takovým způsobem, že tělo zvýší svoji teplotu. Dělá to využitím

aktivity  svalů  způsobem  zvaným  „odprýskávání“  (shivering  a  kontrakcí

periferních cév, což vede ke zblednutí kůže. IL-1 též navozuje spánek, a to

tím, že ovlivňuje činnost metabolizmu neurotransmiterů v mozku. Dělá to

mimo jiné i seroton a noradrenalin.



Může chování člověka ovlivnit činnost imunitního systému?

Chování, emoce a myšlenky mohou fluktuovat, i když vnější podmínky, v

nich se člověk pohybuje,  zůstávají  relativně konstantní.  To je mimo jiné

příčinou mnoha somatických alterací. V roce 1975 byla zveřejněna mimo

jiné výzkumná zpráva, která uvádí, že postupné kroky imunitní reakce na

antigen vedou ke zvýšení aktivity  vegetativního systému. To znamená, že

imunitní  odpověď  může  vést  ke  stejným  reakcím  jako  externí  stresová

událost. 

Kortikosteroidy  se  uvolňují  cestou  přes  hypotalamus  a  žlázy  s  vnitřní

sekrecí  (pituitary  glans),  tj.  stejným  způsobem  jako  při  jiném  druhu

působení stresu. Zde je IL-1 spojkou mezi imunitními reakcemi a centrálním

nervovým působením. Je  tedy možné,  že jiné buňky imunitního systému

nebo cytokines mohou ovlivňovat centrální nervový systém.

Projevy ,  které jsou obdobné chování,  jež vidíme u lidí  v situacích,  kdy

dochází k velkému stresu nebo k velké úzkosti, které mohou být způsobeny

imunitní aktivitou (odpovědí). Zvířata, která byla vystavena podnětům, jež

obvykle  provokují  úzkost  (přinejmenším  po  delší  dobu),  vykazují

charakteristiky obdobné  jako při snížení celkové aktivity a explorativního

chování  (viz.  např.  apatie  k  okolnímu dění,  redukce  sociální  interakce  a

inhibice sexuálního chování) Zavedení IL-1 nebo substancí, které vedou k

produkci IL-1, směřuje naprosto ke stejnému chování (Danzer et al. 1993).

Vliv imunitních produktů na chování není omezen jen na stresové chování.

Centrální nervový systém má okruh, který-když je aktivován-zvyšuje bolest

z  bolestivých  podnětů  (Coderre  et  al.  1993).  Tento  mechanizmus  hraje

důležitou roli  při  tzv.  chronických bolestech.  Ukázalo se,  že krysy,  které

byly ovlivněny podněty, jež provokovaly bolest, vykazovaly větší senzitivitu

k  bolesti.  Cytokines  IL-1  může  aktivovat  bod,  který   řídí  senzitivitu  k



bolestivým podnětům. To je možno chápat jako adaptivní aktivity ve vztahu

k imunitním reakcím, např. infekcím. Udržují tím co možno nejdelší dobu v

klidu (Wiertelak et al. 1994).

AUTOIMUNITNÍ NEPOŘÁDKY

U velkého  množství  autoimunitních  nepořádků  napadá  imunitní  obranný

systém sám své vlastní tkáně. Příkladem může být RA-rheumatoid arthiris,

při   níž  jsou  poškozeny  klouby.  Jiným  příkladem může  být   první  typ

diabetu, kde se buňky, jež produkují inzulín, lámou. Dalším příkladem může

být  MS-multiple  sklerosis,  kde  je  myelinizace,  a  tím i  nervová  aktivita,

poškozena. 

Některé důvody proč je tomu tak je ( pro autoimunitní patologii), mohou

spočívat v tom, že alterují  normální proteiny v těle.  Děje se to takovým

způsobem,  že  buňky  imunitního  systému  je  poznají  jako  cizí  buňky

(antigeny). Může to být též způsobeno genetickou mutací nebo substancemi

z  okolí  lidského  těla,  které  se  připnou  k  proteinům.  Ty  nejsou  potom

rozeznány jako vlastní,  jsou pochopeny jako cizí  (vetřelci),  a  proto  jsou

napadeny.

Celé tělo nebo jeho část  může být  napadena mikroby,  jejichž antigen se

podobá  vlastnímu  proteinu.  Proto  se  potom  produkují  antibody  a

cytotoxické T-lymfocyty, aby tyto mikroby zlikvidovaly. Ty však napadají

zároveň  i  protein,  který je který je tělu vlastní.  Deficit  T-supresorových

buněk může vést k vývoji autoimunitních nemocí.

Autoimunitní  nemoci  jsou  z  velké  části   chronickými  situacemi.  Mohou

však fluktuovat v průběhu času, a to tak, že později budeme těžko hledat,

proč k tomu dochází. V odborné literatuře nacházíme zprávy o pacientech s



RA,  kteří  zažívají  takovou  fluktuaci  v  průběhu  své  nemoci,  a  to  zcela

nezávisle na událostech ve svém životě. Není známo, zda to má vztah ke

změnám  výživy.  V  psychoneuropsychologii  hledáme  vztahy  v  oblasti

autoimunitních nemocí, jsou však zatím jenom domněnkami.

VEGETATIVNÍ NERVOVÝ SYSTÉM

Vegetativní nervový systém řídí funkce vnitřních orgánů. Zajišťuje, že se

jejich  činnost  v  každém  časovém  okamžiku  přizpůsobí  tomu,  co  se

momentálně děje. 

Týká se to srdce, krevního řečiště,  bronchů, gastrointestinálního systému,

genitálních  orgánů,  adrenálních  žláz,  pankreatu,  potních  žláz,  močového

měchýře,  jater  a  očí.  Všechny  tyto  orgány  jsou  řízeny  vegetativním

nervovým systémem. 

Hypotalamus je ústředím, které řídí vegetativní nervovou činnost a většinu v

těle probíhajících  endokrinních procesů. V hypotalamu jsou všechny tyto

procesy integrovány. Záleží vždy na tom, který „program“ je v hypotalamu

zvolen-o tom co rozhoduje v limbickém systému.

Limbický systém je pravděpodobně ústředím, které řídí emocionální reakce

a  jejich  výraz.  ŘÍdí  i  motivaci,  instinkty  a  učení.  Přitom celá  struktura

mozku  dostává  podněty  ke  své  činnosti  z  cerebrálního  kortexu..  Je

ovlivňována podněty, které přicházejí ze smyslových orgánů. 

Tyto  smyslové  podněty  jsou  více  nebo  méně  vědomě  interpretovány

mozkovou kognitivní činností. 



Tak  je  umožněno,  aby  psychologické  události  ovlivňovaly  somatické

dění. 

Emoce typu zlosti, úzkosti (anxiety) a strachu jsou mobilizujícími reakcemi,

které připravují tělo na boj, útěk nebo ztuhnutí. 

Specifické biochemické reakce, které se vztahují k těmto emocím, jsou zde

dobře známé. Jsou asociovány  s aktivizací   sympatické části   vegeativního

nervového systému. 

Další  psychosomatické  reakce,  které  se  vztahují  k  jiným druhům emocí,

však již nejsou tak moc dobře známé. To znamená, že se teprve zkoumá, co

se děje ve vegetativním nervovém systému tam, kde prožíváme např. pocit

štěstí, starost, utrpení nebo pocit viny. 

Pocity  zoufalství,  deprese,  beznaděje,  které  vedou  k  u  stavu,  způsobují

zřejmě inaktivaci (tlumení) činnosti tohoto systému.

Charakter  neuroendokrinních  reakcí,  které  jsou  příznačné  pro  pocity

uvolnění,  nebo  emoce  posilující   pocity  síly,  jsou  v  současné  době  jen

domněnkami.

Vegetativní nervový systém má určité mechanizmy, které se spolupodílejí na

provokaci  nemocí  a  na  jejich  setrvávajícím  stavu.  Určité  emoce  jsou

schopny generovat např. zlost, deprese, úzkost.

Steroidy jsou skupinou hormonů, které jsou syntetizovány z cholesterolu. V

buňkách  se  přidržují  určitých  receptorů.  Tento  komplex  steroid-receptor-

protein inhibuje specifické procesy v buňkách. 



Hormony  je  možno  rozdělit  do  tří  skupin  podle  jejich  funkce:sexuální

steroid, mineralokortikosteroid,  glukokortikosteroid. 

Glukortikosteroid kortizol(hydrocortisone)  a kortizon  mají zcela konkrétní

účinky v lidském těle. Receptorový protein byl nalezen v buňkách  téměř ve

všech orgánech. 

Kortizol  je  centrální  látkou  carbohydrate  a  aminoacidního  metabolizmu.

Kortizol  uvolňuje  uskladněnou  glukózu.  Tím  se  zvyšuje  úroveň  krevní

glukózy (pozn. hormon inzulín má opačný vliv). 

Glukokortikosteroid má aktivační vliv na srdeční činnost,  zároveň zužuje

periferní  cévy.  V  obou  případech  zvyšují  efekt  katecholaminů  (např.

epinefrinu)  probíhajících  v  těle.  Když  jsou  ledviny   ovlivněny

glukokortikosteroidy,  exkrece  vody v  nich  se  snižuje.   V žaludku  tento

hormon zvyšuje tvorbu žaludečních kyselin. 

Objevuje-li  se  ve  větších  dávkách,  může  se  v  důsledku  toho  zvyšovat

nebezpečí vzniku žaludečních vředů. 

Zvýšené  množství  glukokortikosteroidu  v  mozku  vede  ke  změnám,

které  je  možno  pozorovat  na  elektroencefalogramu.  Velké  dávky

hormonů mohou vést k podstatným psychologickým změnám.

Kortizol a kortizon ve vyšších, v terapii používaných dávkách mají výrazný

protizánětlivý efekt.  Proto se jich používá k potlačování  zánětlivých reakcí,

k nimž dochází např. při imunologických nemocích.  Příkladem, který  je v

této  souvislosti  dobře  znám,  je  situace  při  astmatu  a  alergiích,  při

autoimunitních podmínkách, jako např. při revmatoidní artritidě a ulcelózní

kolitidě. 



Glukokortikosteroidy  jsou  často  nazývány  v  psychologické  literatuře

stresovými  hormony,  neboť  množství  jejich  vyplavení  se  při  fyzickém a

psychickém stresu zvyšuje. 

Koncentrace hormonů v plazmě se mění  v průběhu dvacetičtyřhodinového

cyklu – večer se objevují vysoké hodnoty a ráno naopak nízké.  

Řízení jejich koncentrace se děje prostřednictvím hormonů v hypotalamu a

v hypofýze. 


