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Stressz szerepe, és jellemzői
 A stressz biztosítja a szervezet homeosztázisának állandóságát és
az alkalmazkodó képességet. Mindez molekuláris, sejtes, neuroendokrin
immun és viselkedési szabályozások folyamatain keresztül valósul meg.
 Allostasis (adaptív válaszok) : a stabilitás fenntartása változások

folyamatán keresztül
 A stressz lehet akut vagy krónikus
 A stressz okozta eltérések különböző betegségekhez vezethetnek

(pl. cardiometabolikus, osteoporosis, immuneltérések, depressio, stb)
stressz

neuroendokrin válaszok

allostatikus terhelés

morbiditás fokozódik

elhízás
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A stressz kapcsolata a gyulladásos és immun eltérésekkel 

glucocorticoidok          adrenalin, noradrenalin

 Glucocorticoidok immunszuppresszív
és antiinflammatorikus hatásúak.

 Gátolják a Th1 funkciót és stimulálják
az eosinophil sejtek és T lymphocyták
apoptózisát.

 Catecholaminok gátolják a phagocy-
tózist, a superoxid képződést és a
reaktív oxigéngyökök képződését.
Hatásukat a β2-adrenoreceptorokon
(AR) keresztül fejtik ki.

 Gátolják a celluláris immunválaszt 
(NK aktivitást), az IL-12, IFNγ, de
fokozzák az IL-10 termelődését.

 Fokozza az IL-8 képződését (felnőttkori
respirációs distressz szindrómában)

* indirekt hatás

Elenkov IJ et al., Ann N Y Acad Sci
2002; 966:290
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CRH-hízósejt-hisztamin tengely

postgangionális szimpatikus idegvégződések

érpálya
érpálya

cortisol
adrenalin cortisol

adrenalin

hisztamin

hisztamin
monocyta

celluláris
immunitás

humorális 
Immunitás
(Th2 dominancia)

akut gyulladás
allergiás reakciók
? neurogén 

gyulladás
(antigén, allergén
hiányában)

hízósejt

 CRH nemcsak centrálisan, hanem
periferiálisan is szekretálódik a 
postganglionáris szimpatikus 
neuron idegvégződésekből, aktivált
leukocytákból és endothélsejtekből. 
(„szöveti corticotrop-releasing faktor”)

 CRH ( tipus 1) és substancia P
receptorok találhatók a hízósejteken.
A felszabaduló hisztamin vasodilata-
ciót, fokozott vascularis permeabilitást,
bronchospazmust okoz (H1 receptor az
endothelsejteken, gyulladásos tünetek).

 A hisztamin stimulálja az immun-
sejteken lévő H2 receptorokat, és
gátolja az IL-12 ill. fokozza az IL-10 
termelődését a monocytában, és 
gátolja a TNFα és IFNγ termelődést a 
Th1 sejtekben.

Chrousos GP, Novera HS Lecture, 1999



Toll-like receptorok szerepe a gyulladás okozta  adrenális sresszben

cortisol

intraadrenális 
citokinek

adrenális

immunsejtek

hypophysealis
stellata
sejtek

virális,
bakteriális
ligandok

Bornstein SR et al., Ann N Y Acad Sci
2006;1088:307

 Toll-like receptorok (TLR) újszerű,
direkt kapcsolatot jelentenek
a stressz és az immunrendszer
között.

 TLR ad magyarázatot a sepsis
és a cardiovascularis beteg-
ségek közötti összefüggésre.

 Glucocorticoidok és az IL-1
TLR-2 expresszióját fokozzák

 Bakteriális LPS (lipopolysaccha-
rid) stimulálja a HPA axist,
emeli az ACTH, cortisol
szinteket és direkt adrenális
hatása is van. LPS hatása
TLR-4-n keresztül érvényesül. 

 Jelentős a mellékvesében a citokin, citokin
receptorok expressziója.
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A stressz szerepe és az autoimmun pajzsmirigybetegségek

pajzsmirigy autoimmunitásra
való hajlam

APC APC

genetikai faktorok        környezeti tényezők

stressz stressz után

Th2 Th1

humorális              celluláris
immunitás

TSH rec At Fas expresszió

stim.  block. apoptózis

Graves-kór Hashimoto-
thyreoiditis

 Az akut és krónikus stressz jelentősen
befolyásolja a pajzsmirigyfunkciót (pm)

 IL-1 és IL-6 citokinek gátolják a pm-funkciót
( „non-thyroidal illness”)

- IL-1 csökkenti a TSH, T4, FT4
szinteket

- IL-1 hatását IL-6 közvetitheti

 IL-1 direkt gátlása mutatható ki a hypo-
thalamus-hypophysis-thyreoidea axisban

 A csökkent TSH hátterében nem zárható ki
az alacsony hypothalamikus TRH szint, 
vagy az emelkedett somatostatin szint ill. 
az IL-6 direkt thyrotrop hatása.

 Az emelkedett cortisol szintek csökkentik
a pro-TRH gének expresszióját

Tsatsoulis A, Ann N Y Acad Sci, 2006; 1088:382
Haasteren GAC et al, Endocrinol.,1994;135:1336
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Inzulin szerepe a HPA axis aktivitásban

 Diabetesben fokozott a bazális HPA axis aktivitása, és károsodott 
a hypoglycaemiára adott válaszkészség (csökken a GR 1.tip.expresszió)

Diabetesben a stressz okozta  HPA axis aktivációja alacsonyabb
az egészségesekhez képest , mindez csökkent adaptációs készséget
jelent

 Hyperinsulinaemia emelkedett CRH, AVP, ACTH és cortisol 
szintekkel jár (direkt hatással fokozza a hypophysis GR expresszióját)

 Diabetes állandó adaptációs állapotot jelent a stresszes 
körülményekhez, különösen a hypoglycaemiás állapotokban.

Chan O et al,Endocrinol.,
2005;146:1382



Leptin és a stressz kapcsolata

hypothalamus (CRH)

hypophysis elülső 
lebeny

immunrendszer
vázizom, máj, mellékvese

zsírszövet

leptin

vér-agygát

étvágycsökkenés
HPA axis aktivitás
csökken

fokozódó TSH, GH
termelés

cortisol szekréció
csökkenése

energiafelhasználás
fokozódása

(β oxidáció, glykolízis,
lipolízis)

T sejtfunkció aktiváció
leukocyta differenciálódás 
és proliferáció
fagocitózis fokozódása

oestrogen
cortisol
akut IL-1, IL-6, TNFα hatás
insulin
zsírtömeg

testosteron
catecholaminok
krónikus IL-1, IL-6, TNFα hatás
táplálék bevitel csökkenése

Harle P et al. Ann N Y Acad Sci,
2006;1069:454.
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neuropeptid Y
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HPA axis aktivitása és a betegségek kapcsolata
Fokozott HPA axis aktivitás       Csökkent  HPA axis aktivitás

Cushing szindróma                mellékvese elégtelenség,
rheumatoid arthritis (RA)

depresszió (melankóliás) depresszió (atipikus,szezonális)

krónikus alkoholizmus krónikus fáradtság, fibromyalgia

krónikus stressz hypothyreosis, 
posttraumás stressz

krónikus túlzott izommunka nikotinmegvonás

terhesség (utolsó trimester) gyógyulás vagy terápia utáni
post-Cushing, 

hyperthyreosis post-glucocorticoid szindrómák,
postpartum időszak, climacterium,
krónikus stresszt követően 

Glucocorticoid hyperszenzitivitás       v. rezisztencia
HIV-1 inf. RA, steroid rezisztens asthma, degen.

osteoarthritis, Crohn-betegség, SLE

( immun és gyulladásos foly.                      (immun és gyulladásos foly. aktivációja)
szuppressziója)

Chrousos GP, Novera HS Lecture, 1999



Tavaszi Endokrin Hétvége
2007.március 2-3.

Magzati stressz szerepe a adaptációs készség kialakulásában

pszichoszociális     táplálkozási       betegség          toxikus/gyógyszer     fizikális
ártalom

anya

magzat 

táplálék/oxigén
endokrin hatások

fokozott autonóm/ 
HPA adaptációs készség

direkt hatások pl. zaj, trauma

pszichoszociális stresszorok

metabolizmus
cardiovascularis reguláció
vérnyomás
viselkedés

Magzati stresszorok

felnőttkori
morbiditasi
rizikó

alacsony születési súly
koraszülöttség

Phillips DIW et al., J Physiol., 2006;572:45.



Tavaszi Endokrin Hétvége
2007.március 2-3.

Stressz és terápia

 Fizikai / mozgásgyakorlatok protektív szerepe

stressz

allostasis                                  adaptáció

allosztatikus terhelés

fizikális                                    fizikális
inaktivitás                               aktivitás

egészségi állapot

Tsatsoulis A et al., Ann N Y Acad Sci
2006; 1083:196

 nonpeptid CRH receptor antagonisták : Antalarmin, SC241, NBI-27914
- gátolja az akut neurogén és krónikus autoimmun gyulladást

 β2-AR és H2 antagonisták (Th1 dominancia révén)



Köszönöm a figyelmet!


