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Prehľadová práca

Neuroendokrinné reakcie sprevádzajúce strach

Boris Mravec1,2, Ivan Žucha3

Neuroendocrine changes accompanying fear

Súhrn

Strach je fenomén, s ktorým sa môžeme stretnúť každý deň. Strach vzniká ako reakcia na hroziace reálne
alebo potenciálne nebezpečenstvo. Dochádza k aktivácii stresovej reakcie, ktorá pomáha prekonať nebez-
pečnú situáciu. Ak však podnet, ktorý vyvoláva strach pôsobí dlhodobo, alebo je v nervovom systéme neus-
tále spracovávaný, pôvodne adaptačná stresová reakcia sa môže zmeniť na maladaptačnú. Zmenená činnosť
neuronálnych okruhov a neprimeraná neuroendokrinná stresová reakcia ako následok pôsobenia chronického
strachu môžu u niektorých ľudí viesť k objaveniu sa symptómov neuropsychiatrických porúch. Táto prehľa-
dová práca opisuje neuronálne okruhy stresovej reakcie a neuroendokrinné zmeny, ktoré sprevádzajú strach.

Kľúčové slová: strach, stres, sympatikoadrenálny systém, hypotalamo-hypofyzárny-adrenokortikálny sys-
tém, neuropsychiatrické poruchy.

Summary

Fear is a phenomenon which we have to face every day. Fear arises as a reaction to real or potential danger.
It activates a stress reaction, which enables to overcome a dangerous situation. However, if a stimulus that
causes the fear affects an organism for a long time, or is continually processed in nervous system, originally
adaptive stress reaction might lead to maladaptative changes. The altered activity of neuronal circuits and
inadequate neuroendocrine stress reaction as a consequence of chronic stress might in some people elicit turn
up of neuropsychiatric disorder symptoms. This review article describes neuronal circuits of stress reaction
and neuroendocrine changes accompanying fear.

Key words: fear, stress, sympathoadrenal system, hypothalamic-pituitary-adrenal system, neuropsychiatric
disorders.

Strach je fyziologická reakcia, s ktorou sa môžeme stretnúť
každý deň. Všetky formy strachu sú anticipačné. Bojíme sa
prevažne budúcich bolestí. Pretože človek má v sebe oveľa
väčší priestor budúcnosti ako iné živočíchy, jeho strachy sú
neporovnateľné so strachmi subhumánnych bytostí. Zmysel
strachu je informovať o budúcich útrapách, je reakciou na
potenciálne hrozby.
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Ak miera strachu dosiahne určitú úroveň, dochádza ku
aktivácii stresovej reakcie. Pôsobenie strachu, ktorý trvá iba
krátky čas, vedie k aktivácii stresovej reakcie, ktorá zväčša
umožňuje zvládnuť situáciu, ktorá vznik strachu podmienila.
Príkladom môže byť strach z pohryzenia psom. V prípade,
že zaregistrujeme pohybujúceho sa psa bez dozoru a situáciu
vyhodnotíme ako nebezpečnú, dochádza k aktivácii streso-
vej reakcie. Neuroendokrinné zmeny, ktoré nasledujú, nielen
adekvátne zvýšia pozornosť, ale umožnia aj vykonanie inten-
zívnej svalovej práce. To umožní rýchle vyhodnotenie situ-
ácie a v prípade potreby aj vykonanie adekvátnej pohybovej
aktivity.
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Strach sa viaže na konkrétny objekt, napríklad na chirur-
gickú operáciu. Ale spravidla konkrétny strach

”
difunduje“,

mení sa na všeobecnú
”
úzkosť“, ktorá nemá konkrétny ob-

jekt. Dlhodobý intenzívny strach vedie k chronickej aktivá-
cii stresovej reakcie. Príkladom môže byť strach zo straty
zamestnania, alebo strach sprevádzajúci závažné chronické
ochorenie. Neuroendokrinné stresové reakcie, ktoré sú akti-
vované dlhodobým pôsobením strachu môžu viesť k mala-
daptačným zmenám. Predpokladá sa, že u niektorých ľudí
môže chronický stres pôsobiť ako jeden z faktorov, ktorý sa
spolupodieľa na etiopatogenéze neuropsychiatrických ocho-
rení (Charney a Manji, 2004).

Neuroendokrinné reakcie sprevádzajúce strach

Intenzívny strach vedie k aktivácii stresovej reakcie (sprevá-
dzanej viscerálnymi a somatickými zmenami), ktorá je vyvo-
laná očakávaním potenciálneho, resp. reálneho ohrozenia fy-
zickej a/alebo psychickej integrity organizmu na základe pô-
sobenia vonkajších alebo vnútorných podnetov. Medzi naj-
významnejší podnet, ktorý podmieňuje vznik strachu patrí
prítomná, alebo očakávaná bolesť.

Stresová reakcia

Ako stresor je definovaný podnet, ktorý vyvoláva stresovú
reakciu. Stresovú reakciu však môže vyvolávať paradoxne
aj nedostatok podnetov (Vigaš, 1985). Stres (stresová, zá-
ťažová reakcia) vyvoláva komplexnú odpoveď organizmu na
pôsobiaci stresový podnet, ktorá je charakterizovaná neuro-
endokrinnými zmenami.
Hans Selye charakterizoval stres ako nešpecifickú odpoveď

na akúkoľvek záťaž pôsobiacu na organizmus (Selye, 1974).
Pohľad na stresovú reakciu ako na niečo nešpecifické a stere-
otypné sa však v posledných desaťročiach zmenil. V súčas-
nosti je akceptované, že neuroendokrinná odpoveď na pô-
sobenie stresorov je špecifická. Táto špecificita odpovede na
pôsobenie rozličných stresorov je daná špecificitou nervových
okruhov a neurotransmiterových systémov podieľajúcich sa
na stresovej reakcii.
Príkladom môžu byť nasledujúce situácie:

• pôsobenie chladu prednostne aktivuje sympatikoneuro-
nálny systém, čo vedie k zvýšeniu plazmatických hladín
noradrenalínu,

• hypoxia predstavuje stimul, ktorý vedie k výraznej ak-
tivácii adrenomedulárneho systému, čo podmieňuje vy-
plavenie adrenalínu a v menšej miere aj noradrenalínu
z drene nadobličiek,

• hemorágia spôsobuje prednostne aktiváciu hypotalamo-
hypofyzárneho-adrenokortikálneho (HPA) systému, čo
sa prejaví zvýšením plazmatických hladín adrenokorti-
kotropného hormónu (ACTH) (Pacak a spol., 1998).

Stresové podnety možno rozdeliť na fyzikálne, ktoré sú
sprevádzané zväčša bolesťou (teplo, chlad, chemické po-
škodenie, fyzická námaha a pod.), metabolické (hemorágia,

hypoxia, hypoglykémia) a psychické (strata blízkej osoby,
ohrozenie života či sociálneho postavenia, strach z operá-
cie a pod.). V každodennom živote sa však zväčša stretá-
vame s ich kombináciou. Príkladom môže byť trauma pri
dopravnej nehode, ktorá môže predstavovať kombináciu fy-
zikálnych a metabolických stresorov (napr. bolesť spôsobená
reznými poraneniami a zlomeninami; hemoragický šok spô-
sobený vnútorným krvácaním), ako aj psychického stresu
(napr. obava o vlastný zdravotný stav, stav spolujazdcov,
dôsledky autonehody atď.). Zatiaľ čo jednotlivé stresory vy-
volávajú špecifické neuroendokrinné reakcie, v prípade sú-
časného pôsobenia viacerých stresorov sú tieto reakcie oveľa
komplikovanejšie.
Aktivácia mechanizmov stresovej odpovede vedie okrem

zmien na periférii (zvýšenie plazmatických hladín glukokor-
tikoidov a katecholamínov) aj k zmenám v činnosti cen-
trálneho nervového systému (CNS). Komplex neuroendok-
rinných zmien v činnosti periférie ako aj v CNS má za
cieľ umožniť organizmu prekonať stresovú situáciu (Tsigos
a Chrousos, 2002).
Intenzita stresovej reakcie závisí od viacerých okolností,

ako sú povaha a intenzita stresora (napr. bolesť, strata krvi,
hypoglykémia), vek, genetická predispozícia, fyzická a psy-
chická odolnosť, skúsenosť, vzdelanie a aktuálny zdravotný
stav.

Neuronálne okruhy stresovej reakcie

Stresová reakcia je výsledkom činnosti systému, ktorý ma
centrálnu a periférnu časť. Podnety z vonkajšieho alebo vnú-
torného prostredia organizmu, ktoré vyvolávajú stresovú re-
akciu aktivujú veľké množstvo neurónov v rôznych oblas-
tiach CNS, ktoré syntetizujú široké spektrum neurotransmi-
terov (Vermetten a Bremner, 2002). Významnú úlohu majú
neuróny syntetizujúce monoamíny (napr. noradrenalín, ad-
renalín) a neuropeptid kortikoliberín (Roth a spol., 1982;
Charmandari a spol., 2005).
Centrálna časť stresovej reakcie je výsledkom činnosti ne-

urónov lokalizovaných prevažne v hypotalame a mozgovom
kmeni.

• Skupina neurosekrečných neurónov v nucleus paraven-
tricularis (PVN) uvoľňuje zo svojich nervových za-
končení v oblasti eminentia mediana kortikoliberín
a vazopresín, ktoré sú transportované prostredníctvom
hypotalamo-hypofyzárneho krvného riečiska do adeno-
hypofýzy. Kortikoliberín a vazopresín vyvolávajú sy-
nergicky vyplavenie adrenokortikotropného hormónu
z kortikotropných buniek adenohypofýzy. ACTH ná-
sledne stimuluje syntézu a uvoľňovanie glukokortiko-
idov z kôry nadobličiek.

• Iné neuróny v nucleus paraventricularis vysielajú svoje
axóny do autonómnych oblastí mozgového kmeňa ako
aj do intermediolaterálneho stĺpca miechy, kde sú sym-
patikové pregangliové neuróny. To umožňuje neurónom
PVN priamo modulovať činnosť sympatikoadrenálneho
systému.
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• Aktivácia monoaminergických, prevažne noradrener-
gických neurónov predĺženej miechy a mosta (locus co-
eruleus/noradrenalinergický systém), vyvolá uvoľnenie
monoamínov v rozsiahlych oblastiach CNS.

Periférnu časť systému podieľajúceho sa na stresovej re-
akcie tvoria:

• kôra nadobličiek ako periférna súčasť HPA systému,

• sympatikové nervy a dreň nadobličiek, ktoré sa spo-
ločne označujú ako sympatikoadrenálny systém (po-
zri obr. 2; Engelmann a Ludwig, 2004; Charmandari
a spol., 2005).

Kľúčovú úlohu v stresovej reakcii majú neuróny PVN,
ktoré regulujú činnosť HPA a sympatikoadrenálneho sys-
tému. Neuróny PVN prijímajú senzorické (somatické aj vis-
cerálne) informácie, nociceptívne informácie a informácie
o chemickom zložení krvi prostredníctvom cirkumventriku-
lárnych orgánov (Herman a spol., 2003). Na základe uve-
deného anatomicko-funkčného usporiadania môžu neuróny
PVN monitorovať aktuálne podmienky vnútorného aj von-
kajšieho prostredia organizmu a v prípade ich zmien zahájiť
adekvátnu reakciu.
Priebeh centrálnej stresovej reakcie možno rozdeliť na tri

základné fázy:

• percepcia podnetov vyvolávajúcich stres, resp. strach
(obr. 1),

• centrálne spracovanie prijatých informácií,

• neuroendokrinná odpoveď (obr. 2).

Percepčné procesy

Podnety, ktoré vyvolávajú stres (resp. strach) sú detegované
senzorickými (zrakové, sluchové, chuťové, čuchové, statoki-
netické) alebo senzitívnymi (somatosenzitívne, viscerosenzi-
tívne) receptormi. Senzorické a somatosenzitívne podnety
sú prenášané prostredníctvom talamu do primárnych sen-
zorických oblastí mozgovej kôry (Bernadic a spol., 2004).
Výnimku tvoria informácie z čuchových receptorov, ktoré
sú prenášané priamo do oblastí amygdaly a enthorinálnej
mozgovej kôry. Viscerosenzitívne informácie sú prenášané do
nucleus tractus solitarii, následne do talamu alebo do nucleus
parabrachialis a napokon do mozgovej kôry (hlavne do inzu-
lárnej a cingulárnej kôry; Charney, 2003). Niektoré informá-
cie o zmenách vnútorného prostredia organizmu sú detego-
vané prostredníctvom cirkumventrikulárnych orgánov. Sen-
zorické zakončenia neurónov v cirkumventrikulárnych orgá-
noch, v ktorých nie je utvorená hematoencefalická bariéra,
môžu priamo monitorovať zmenou v chemickom zložení cir-
kulujúcej krvi (pozri obr. 1; Cottrell a Ferguson, 2004).

Centrálne spracovanie

Na centrálnom spracovaní signálov informujúcich o pôso-
bení stresora sa podieľa veľké množstvo nervových štruktúr

a okruhov. Medzi najvýznamnejšie oblasti zapojené do spra-
covania stresových informácií patria hypotalamus (hlavne
nucleus paraventricularis), limbický systém (hlavne amyg-
dala) a prefrontálna mozgová kôra. Predpokladá sa, že fy-
zikálne, resp.

”
systémové“ stresory (napr. hypoxia, hypog-

lykémia) aktivujú prostredníctvom monoaminergických ne-
urónov mozgového kmeňa neuróny nucleus paraventricularis
hypotalamu. Naproti tomu emočné stresory, ktoré vyžadujú
kognitívne spracovanie na základe predchádzajúcich skúse-
ností (napr. vizuálne alebo sluchové podnety) sú spracované
prostredníctvom multisynaptických okruhov limbického sys-
tému a ďalších, prevažne kôrových oblastí predného mozgu
(Vermetten a Bremner, 2002).
Noradrenalinergické a adrenalinergické neuróny. Stresové

podnety zvyšujú aktivitu noradrenalinergických a adrenali-
nergických neurónov v mozgovom kmeni. Výsledkom je zvý-
šené uvoľňovanie katecholamínov v mozgu. Zatiaľ čo neuróny
locus coeruleus uvoľňujú noradrenalín v rozsiahlych oblas-
tiach CNS, adrenalín je uvoľňovaný prevažne v hypotalame
(Stanford, 1995; Palkovits, 1999; Mravec a Kiss, 2004).
Katecholamíny uvoľnené v oblasti amygdaly počas streso-

vých situácií zlepšujú konsolidáciu pamäte, čo má význam
pre budúcu reakciu organizmu na daný stresor, resp. situ-
áciu, ktorá viedla k jeho pôsobeniu. Ak však dôjde k nad-
mernému uvoľneniu katecholamínov v kôrových oblastiach,
hlavne v prefrontálnom kortexe, môže to mať za následok
vznik prechodnej kognitívnej dysfunkcie. Príkladom je tzv.

”
off-line“ fenomén zapríčinený masívnym uvoľnením norad-
renalínu v prefrontálnom kortexe počas pôsobenia intenzív-
neho stresu. Uvoľnený noradrenalín inhibuje činnosť prefron-
tálneho kortexu, ktorý je významne zapojený v rozhodo-
vacích a plánovacích procesoch. Počas intenzívneho stresu
preto môže dôjsť k inhibícii vyšších kognitívnych funkcií
a prevahe

”
primitívnejších“ podkôrových reakcií (Arnsten,

1998; Arnsten a Li, 2005).
Neuróny syntetizujúce CRH. V mozgu sa nachádzajú dva

základné systémy neurónov syntetizujúcich CRH:

• hypotalamo-infundibulárny systém tvoria neuróny,
ktoré uvoľňujú CRH v oblasti eminentia mediana, čím
sa podieľajú na regulácii činnosti HPA systému,

• extrahypotalamický systém neurónov, ktoré uvoľňova-
ním CRH v rozličných oblastiach CNS modulujú čin-
nosť autonómneho nervového systému, regulujú meta-
bolizmus a ovplyvňujú behaviorálne funkcie.

Vzájomné interakcie medzi neurónmi syntetizujúcimi no-
radrenalín a adrenalín na jednej strane a neurónmi synteti-
zujúcimi CRH na druhej strane umožňujú počas pôsobenia
stresorov vypracovanie adekvátnej stresovej odpovede (Leh-
nert a spol., 1998; Dayas a spol., 2001).
Okrem uvedených neurotransmiterových systémov sú

v stresovej odpovedi zapojené aj iné neurotransmitery. Po-
zornosť sa venuje štúdiu funkcie sérotonínu v stresovej od-
povedi. Boli opísané zmeny v syntéze a uvoľňovaní séroto-
nínu po vystavení organizmu stresovému podnetu. Údaje
týkajúce sa týchto zmien sú však často protichodné. Údaje
o účasti serotonínergickej transmisie v regulácii stresovej od-
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Obrázok 1. Schéma prenosu informácií o pôsobení stresorov. Kognitívne spracovávané podnety (anticipačné stresory) pôsobia
prostredníctvom zrakových, sluchových, chuťových, čuchových alebo statokinetických receptorov. Sú spracované napr. v sen-
zorických (SCx), prefrontálnych (PFCx), orbitofrontálnych (OFCx) oblastiach mozgovej kôry a v amygdale (Am).
Fyzikálne a metabolické podnety pôsobia prostredníctvom somatických a viscerálnych nervových zakončení. Informácie z týchto
nervových zakončení sú vedené do oblastí mozgového kmeňa (napr. nucleus tractus solitarii, NTS; locus coeruleus, LC) a ná-
sledne do vyšších centier (napr. hypotalamus, talamus a mozgová kôra). Senzorické cirkumventrikulárne orgány (OVLT –
organum vasculosum laminae terminalis; SFO – organum subfornicale; AP – area postrema) umožňujú monitorovať zmeny
v chemickom zložení plazmy. GN – ganglium nodosum, DRG – ganglium zadných rohov miechy.
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Obrázok 2. Neuroendokrinná odpoveď v dôsledku pôsobenia stresového podnetu.
Spracovanie anticipačných, fyzikálnych a metabolických stresorov ovplyvňuje činnosť autonómnych oblastí v hypotalame a moz-
govom kmeni. Aktivácia neurónov nucleus paraventricularis hypotalamu vedie k uvoľneniu kortikoliberínu (CRH) z ich nervo-
vých zakončení v oblasti eminentia mediana. Následne dochádza k uvoľneniu ACTH z adenohypofýzy, ktorý stimuluje syntézu
a sekréciu glukokortikoidov v kôre nadobličiek. Aktivácia hypotalamických a kmeňových autonómnych oblastí stimuluje čin-
nosť sympatikových pregangliových neurónov (SPN) v intermediolaterálnom stĺpci miechy. Následne dochádza k uvoľneniu
katecholamínov z drene nadobličiek a sympatikových nervových zakončení. AG – nadoblička; SG – sympatikové ganglium.
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povede a vplyv antidepresív na túto reguláciu spolu zo zme-
nami stresovej odpovede u depresívnych jedincov naznačujú
možnú účasť alterovanej stresovej odpovede v etiopatoge-
néze depresie (Dunčko a Ježová, 2002). V stresovej reakcii
majú dôležitú úlohu okrem CRH aj iné neuropeptidy. Skúma
sa úloha endogénnych opioidov, neurotenzínu, neuropeptidu
Y, vazopresínu, oxytocínu a iných (Vermetten a Bremner,
2002).
Na základe rozdielov v aktivácii nervových okruhov,

možno rozdeliť stresory do dvoch základných skupín:

• fyzikálne a metabolické stresory,

• stresory vyžadujúce prevažne kognitívne spracovanie,
označované aj ako anticipačné.

Pravdaže táto klasifikácia nie je striktná. Tak napríklad
strelné poranenie môže byť sprevádzané bolesťou a krvá-
caním, čím pôsobí ako fyzikálnym a metabolický stresor.
Obava o budúce následky, ktoré môže toto strelné poranenie
spôsobiť však môže zároveň pôsobiť ako kognitívny (antici-
pačný) stresor.

Fyzikálne a metabolické stresory

Počas pôsobenia fyzikálnych a metabolických stresorov
(napr. bolesť, chlad, teplo, hemorágia, hypoxia, hypoglyké-
mia) sú výrazne aktivované aj neurónov, ktoré syntetizujú
ako neurotransmitery monoamíny (noradrenalín, adrenalín,
sérotonín a histamín). Hlavné zoskupenie neurónov synte-
tizujúcich noradrenalín je v locus coeruleus v moste. Men-
šie množstvo neurónov syntetizujúcich noradrenalín, ako aj
adrenalín je prevažne v kaudálnych oblastiach mozgového
kmeňa. Sérotonínergické neuróny sú v oblasti nuclei raphe
mozgového kmeňa, histamínergické neuróny sú lokalizované
v zadnom hypotalame. Monoamínergické neuróny vykazujú
niektoré spoločné črty. Aj keď počet monoamínergických ne-
urónov nie je veľký, ich axóny sa bohato vetvia a inervujú
takmer všetky oblasti nervového systému. Monoamíny môžu
byť uvoľnené z varikozít typu en passant, pričom difundujú
do okolia a ovplyvňujú činnosť veľkého množstva neurónov.
Preto monoamíny uvoľnené z nervových zakončení v dô-
sledku pôsobenia stresových podnetov môžu modulovať glo-
bálne funkcie centrálneho nervového systému, ako sú napr.
procesy bdenia a spánku, pamäť a učenie (Gu, 2002). Z po-
hľadu stresovej reakcie je významná modulácia činnosti sym-
patikoadrenálneho, HPA a limbického systému monoamíner-
gickými neurónmi (pozri obr. 1).

Stresory vyžadujúce kognitívne spracovanie

Vplyv týchto stresorov sa odvíja od spracovania informácií
mozgovou kôrou a ich porovnania s prežitými zážitkami (ak-
tivácia pamäťových stôp). Stresory vyžadujúce kognitívne
spracovanie predstavujú často iba potenciálnu hrozbu bu-
dúceho narušenia integrity a činnosti organizmu.
Významnú úlohu pri spracovaní stresorov z tejto sku-

piny má limbický systém (hlavne amygdala), orbitofron-
tálna a mediálna prefrontálna mozgová kôra. Tieto oblasti

CNS prostredníctvom modulácie aktivity štruktúr hypota-
lamu a mozgového kmeňa regulujú činnosť endokrinného,
autonómneho a somatomotorického nervového systému (po-
zri obr. 1).
Medzi limbické štruktúry, ktoré sa významne podieľajú

na centrálnom spracovaní podnetov vyvolávajúcich stres,
resp. strach, patria hippokampus a amygdala. Hippokam-
pus sa zúčastňuje na procesoch učenia a pamäte. Tiež sa
významne podieľa na procesoch konsolidácie emočných pa-
mäťových stôp, ako aj na modulácii neuroendokrinných sys-
témov. Amygdala sa významne podieľa na vzniku reakcií
strachu. Hlavnou podoblasťou amygdaly, ktorá sa podieľa na
reakcii strachu, je jej centrálne jadro. Amygdala prijíma in-
formácie zo senzorických oblastí mozgovej kôry a spätne ich
inervuje. Spracovanie senzorických vnemov umožňuje amyg-
dale vyhodnotiť, či hrozí organizmu nebezpečenstvo z oko-
litého prostredia. Amygdala tiež moduluje spracovanie sen-
zorických informácií a ovplyvňuje pamäťové procesy v iných
oblastiach mozgu, medzi ktoré patria hippokampus, stria-
tum a neokortex. Axóny, ktoré amygdala vysiela do mno-
hých oblastí hypotalamu a mozgového kmeňa sa významne
podieľajú na modulácii činnosti endokrinného a autonóm-
neho nervového systému počas stresovej odpovede (LeDoux,
1998). Na spracovaní informácií podmieňujúcich vznik stra-
chu sa významnou mierou podieľajú aj kôrové oblasti, me-
dzi ktoré patria orbitálna, mediálna prefrontálna, inzulárna
a cingulárna mozgová kôra. Tieto oblasti mozgovej kôry iner-
vujú hypotalamus a autonómne centrá v mozgovom kmeni
jednak prostredníctvom amygdaly, ako aj prostredníctvom
priamych nervových spojov (Charney, 2003).

Neuroendokrinné zložky stresovej reakcie

Jedna z definícií charakterizuje stresor ako vnútorný alebo
vonkajší podnet, ktorý aktivuje hypotalamo-hypofyzárny-
adrenokortikálny a sympatikoadrenálny systém (pozri obr.
2). Táto definícia poukazuje na kruciálnu úlohu týchto dvoch
systémov v reakcii na pôsobenie stresu. Aktivácia HPA
a sympatikoadrenálneho systému vedie k takým fyziologic-
kým zmenám v činnosti organizmu, ktoré umožnia prekonať
záťažovú situáciu. Medzi ďalšie systémy, ktorých činnosť sa
počas stresových situácií mení, patria parasympatikový ner-
vový systém, renín-angiotenzín-aldosterónový systém, opi-
oidný systém a ďalšie (Charmandari a spol., 2005).
Z časového hľadiska možno pozorovať rozdiely medzi zme-

nami funkcií organizmu zapríčinenými HPA a sympatikoad-
renálnym systémom. Ako prvé sa prejavia účinky aktivácie
sympatikoadrenálneho systému sprostredkované katechola-
mínmi. Uvoľnenie katecholamínov zabezpečí úvodné pod-
mienky nevyhnutné pre zvládnutie stresovej reakcie, často
označovanej ako reakcia útoku/úteku. Po tejto rýchlej reak-
cii sa prejaví časovo oneskorený efekt uvoľnenia glukokorti-
koidov z kôry nadobličiek a ich pôsobenia. Cirkulujúce glu-
kokortikoidy dosiahnu najvyššie plazmatické hladiny až nie-
koľko minút po začatí pôsobenia stresového podnetu. Gluko-
kortikoidy sa podieľajú aj na úprave fyziologických funkcií,
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ktoré boli ovplyvnené pôsobením katecholamínov v počia-
točných fázach stresovej reakcie (Sapolsky a spol., 2000).

Sympatikoadrenálny systém

Regulačné centrum sympatikoadrenálneho systému tvorí
viacero mozgových štruktúr, z ktorých k najvýznamnejším
patria hypotalamické oblasti (napr. nucleus paraventricula-
ris, laterálny hypotalamus). Počas pôsobenia emočných stre-
sových podnetov je činnosť hypotalamu modulovaná pre-
važne descendentnými dráhami z kôrových oblastí a limbic-
kého systému. Naproti tomu pri pôsobení fyzikálnych streso-
rov je činnosť hypotalamu modulovaná prevažne ascendent-
nými dráhami z mozgového kmeňa (hlavne z monoaminer-
gických neurónov). Hypotalamus následne prostredníctvom
descendentých dráh vedúcich do mozgového kmeňa a mie-
chy modifikuje činnosť autonómnych oblastí (v mozgovom
kmeni je to napr. C1 skupina neurónov syntetizujúcich ad-
renalín, v mieche intermediolaterálny stĺpec, v ktorom sa na-
chádzajú telá sympatikových pregangliových neurónov; Pal-
kovits, 1999).
Sympatikoadrenálny systém sa anatomicky a funkčne delí

na sympatikoneurálnu zložku a adrenomedulárnu hormo-
nálnu zložku. Aktivácia sympatikoneurálnej zložky spôso-
buje uvoľnenie noradrenalínu zo zakončení sympatikových
nervov v tkanivách vnútorných orgánov. Zvýšená aktivita
adrenomedulárneho systému spôsobuje vyplavenie adrena-
línu a v menšej miere aj noradrenalínu z chromafinných bu-
niek drene nadobličiek do systémovej cirkulácie.
Katecholamíny uvoľnené počas pôsobenia stresu z drene

nadobličiek a sympatikových nervových zakončení ovplyv-
ňujú činnosť väčšiny orgánov tela. Katecholamíny zvyšujú
silu srdcových kontrakcií, frekvenciu akcie srdca a vyvolá-
vajú aj vazokonstrikciu. Výrazná aktivácia sympatikoadre-
nálneho systému preto počas stresu spôsobuje zvýšenie krv-
ného tlaku prostredníctvom zvýšenia periférnej cievnej rezis-
tencie a zvýšeného srdcového výdaja. Pri aktivácii sympati-
koneurálneho systému dochádza k redistribúcii krvi so zvý-
šením prekrvenia svalstva a zníženým prekrvením splanch-
nických oblastí a kože. Stresom aktivovaný sympatikoadre-
nálny systém zapríčiňuje tiež rozšírenie zreníc (mechaniz-
mus, ktorý uľahčuje sledovanie situácie v blízkom okolí),
zvyšuje produkciu potu (uľahčuje odvádzanie tepla z orga-
nizmu do okolia), spôsobuje piloerekciu, inhibuje vylučova-
nie sodíka v obličkách a vyvoláva chvenie kostrového svals-
tva. Dochádza tiež k zvýšenej agregabilite krvných doštičiek
(ako protektívny mechanizmus v prípade poranenia). Kate-
cholamíny ovplyvňujú aj energetický metabolizmus stimulá-
ciou glykogenolýzy v pečeni a lipolýzy v tukovom tkanive.
Katecholamíny uvoľnené na periférii počas pôsobenia stre-

sových podnetov majú v konečnom dôsledku za cieľ pripra-
viť organizmus na vykonanie intenzívnej svalovej činnosti
na základe redistribúcie a zvýšenej oxygenácie krvi, ako aj
dostupnosti energetických substrátov.
Periférne uvoľnené katecholamíny neprechádzajú mozgo-

vocievnou bariérou, preto nemôžu priamo ovplyvniť činnosť
neurónov centrálneho nervového systému. V dôsledku pô-

sobenia stresu však dochádza k uvoľneniu katecholamínov
z monoamínergických neurónov mozgového kmeňa. Tieto za-
bezpečujú primeranú reakciu na stresový podnet ovplyvne-
ním bdelosti, pozornosti, pamäte a vnímania bolesti (Mravec
a Kiss, 2004).

Hypotalamo-hypofyzárny-adrenokortikálny
systém

Stres vyvoláva aktiváciu HPA systému, ktorá má za násle-
dok zvýšenie plazmatických hladín glukokortikoidov. Pod-
nety, ktoré vyvolávajú aktiváciu HPA systému, pôsobia aj
prostredníctvom katecholamínergických, sérotonínergických
a pravdepodobne aj cholínergických zoskupení neurónov.
Parvocelulárne neuróny v nucleus paraventricularis predsta-
vujú oblasť, ktorá integruje stresovú odpoveď v mozgu. Tieto
neuróny uvoľňujú kortikoliberín, ktorý sprostredkuje uvoľne-
nie adrenokortikotropného hormónu z kortikotropných bu-
niek adenohypofýzy. Adrenokortikotropný hormón uvoľnený
do systémovej cirkulácie indukuje steroidogenézu v kôre na-
dobličiek a zvyšuje plazmatické hladiny glukokortikoidov
(Herman a spol., 2003).
Zvýšené plazmatické hladiny glukokortikoidov ovplyvňujú

činnosť väčšiny tkanív, ale v porovnaní s katecholamínmi je
nástup ich účinku pomalší. Glukokortikoidy stimulujú glu-
koneogenézu, glykogenogenézu a pôsobia proteokatabolicky.
Glukokortikoidmi indukované procesy glukoneogenézy a gly-
kogenogenézy majú za cieľ prispieť k zachovaniu energetickej
rovnováhy narušenej vplyvom procesov indukovaných kate-
cholamínmi v počiatočných fázach stresovej reakcie. Gluko-
kortikoidy tiež ovplyvňujú funkciu imunitného systému svo-
jím protizápalovým a imunosupresívnym vplyvom. Predpo-
kladá sa, že dlhodobo zvýšené plazmatické hladiny glukokor-
tikoidov pri pôsobení chronického stresu sa môžu podieľať
na vzniku gastrointestinálnych lézií, znížení aktivity sympa-
tikoadrenálneho systému a zvýšenej senzitivite kardiovasku-
lárneho systému na katecholamíny (Sapolsky a spol., 2000).
Glukokortikoidy, na rozdiel od katecholamínov, prechá-

dzajú mozgovocievnou bariérou. V mozgu pôsobia na glu-
kokortikoidné ale aj mineralokortikoidné receptory. Predpo-
kladá sa, že chronický stres môže práve prostredníctvom cen-
trálneho pôsobenia glukokortikoidov viesť k zmenám v čin-
nosti centrálneho nervového systému, ktoré sa môžu prejaviť
aj narušením psychických procesov. Experimentálne údaje
poukazujú na negatívny vplyv glukokortikoidov na plasticitu
neurónov ako aj na neurogenézu. Predpokladá sa, že znížená
plasticita neurónov, pozorovaná hlavne v hipokampe, môže
pôsobiť ako jeden z etiopatogenetických faktorov pri vzniku
neuropsychiatrických ochorení (Hoschl a Hajek, 2001).

Interakcie medzi sympatikoadrenálnym
a hypotalamo-hypofyzárnym-adrenokortikálnym
systémom

Hypotalamo-hypofyzárny-adrenokortikálny a sympatikoad-
renálny systém nepredstavujú oddelené systémy, ale sú ana-
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tomicky a funkčne prepojené a počas stresu môžu intera-
govať na rôznych úrovniach. Napríklad, hormóny HPA sys-
tému ovplyvňujú aktivitu sympatikoadrenálneho systému na
úrovni mozgu aj drene nadobličiek.
Glukokortikoidy ovplyvňujú činnosť neurónov locus co-

eruleus, čím priamo na centrálnej úrovni modulujú činnosť
katecholamínergického systému mozgu. Na druhej strane
neuróny locus coeruleus inervujú nucleus paraventricularis,
čím sa podieľajú na regulácii činnosti HPA systému. Tieto
interakcie zabezpečujú koordináciu činnosti HPA a sympa-
tikoadrenálneho systému na úrovni centrálneho nervového
systému (Dunn a spol., 2004). Predpokladá sa, že dysfun-
kcia v interakciách medzi neurónmi syntetizujúcimi CRH
a monoamíny môže byť jedným z faktorov, ktorý sa podieľa
na etiopatogenéze afektívnych porúch.

Dôsledky aktivácie neuroendokrinnej stresovej
reakcie

Strach vedie k aktivácii neuroendokrinnej stresovej odpo-
vede. Stres ako dôsledok strachu má dvojaký charakter. Na
jednej strane spúšťa akútny stres dôležité regulačné mecha-
nizmy, ktoré pomáhajú organizmu prekonať kritické situ-
ácie; na druhej strane však môže mať pôsobenie dlhodo-
bých či intenzívnych stresorov nepriaznivý vplyv na orga-
nizmus, čo sa môže prejaviť vznikom neuropsychiatrických
ochorení (Charney a Manji, 2004). Okrem toho sa predpo-
kladá, že chronický stres sa podieľa na patogenéze kardi-
ovaskulárnych, autoimunitných a nádorových ochorení, ako
aj na zvýšenej vnímavosti organizmu na infekcie (Chrousos
a Gold, 1998; DaSilva, 1999; Kiecolt-Glaser a spol., 2002).
Strach je fylogeneticky veľmi starý fenomén, ktorý akti-

vuje fyziologické reakcie adaptačného charakteru. Aj keď za
určitých okolností môže strach pôsobiť negatívne, niekedy
ľudia cielene vyhľadávajú situácie, ktoré vyvolávajú strach.
Príkladom sú

”
adrenalínové športy“ alebo sledovanie filmov

z kategórie hororov. Je preto viac ako pravdepodobné, že
život bez strachu by bol fádny.

Klinicko psychiatrický dodatok

Psychofyziologický
”
vzorec“ strachov je pozoruhodný z hľa-

diska výstavby psychického aparátu.
Nesmierna pestrosť psychiky, ktorú sa snažia spoznať fi-

ozofické disciplíny, meta-psychológia a psychológia, konver-
guje do niekoľkých dosť presne vyjadriteľných procesov, syn-
drómov v úrovni globálnych organizmových regulácií. Ale
syndrómy, vzorce, divergujú na

”
nízkych“ úrovniach (bunky,

podbunkové útvary) do ďalšej
”
nesmiernosti“: do molekulo-

vého a atomového sveta, ktorý azda nemá
”
dno“.

Keď si predstavíme tvar tejto schémy, pripomenú sa pre-
sýpacie hodiny.
Strachy v ľudskom svete, ako ukazuje už praktická klinická

skúsenosť, sú diferencované takmer nevyjadriteľne.
Jestvujú

”
pra-strachy“, ktoré sú azda antropogénne.

K ľudskosti, k jej
”
pobytu“, patrí úzkosť. Zapodieva sa ňou

napríklad
”
fundamentálna ontológia“ Heideggerova: teda

presahuje
”
psychológiu“ ako špeciálnu disciplínu.

”
Pod“ ňou sú rôznorodé obavy, starosti, strachy ako od-

povede na konkrétne situácie telesné aj duševné. Rôznorodo
sa spracovávajú. Jestvujú aj rozkošnícke strachy, jestvuje
maškrtníctvo strachov.
Problémom je hranica medzi

”
normálnym“ a

”
patickým“

strachom. Kedy sa obava stane
”
neurotickou“ ?

Problémom je disponovanosť k strachom. Úzkostlivosť
ako črtová premenná môže byť geneticky sprostredkovaná,
môže byť (azda) naučená, môže byť prejavom filozofického
postoja, existenciálnej krízy. Azda nejestvuje privilegovaný
spôsob jej interpretácie.
Azda hlboká úzkosť môže byť následkom

”
difúzie“,

”
degenerácie“ strachov, ich generalizácie. Ale aj opak je
možný a klinicky ľahko zistiteľný: transformácia globál-
nej úzkosti na

”
ohraničené“ strachy, fóbie, ovládavé myš-

lienky. Strachy sa môžu transformovať na iné strachy tej
istej úrovne: napríklad životná starosť na hypochondrickú
obavu. Psychopatologické a psychoterapeutické školy priná-
šajú svoje interpretácie, ktoré praktikov sčasti poučia, sčasti
pletú.
Klinický psychiater, ktorý veľkú časť odborného života

prežíva v interpretačnej neistote, nájde s akousi intelektu-
álnou vďačnosťou poznatky psychofyziológov: úžina medzi
dvomi

”
nesmiernosťami“ je poznatkovo bezpečnejšia.
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