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Alapfogalmak

A Stressz:

Feszültség vagy idegesség, amely 
rendszerint egy vagy több negatív ingerre, 
helyzetre adott  tartós válaszreakció a 
szervezet részéről.

Mi az a stressz? 

• Latin strictus: igénybevétel, szorítás

• A szervezet nem specifikus reakciója minden 
olyan ingerre, amely kibillenti eredeti 
egyensúlyi állapotából, alkalmazkodásra 
kényszeríti azt. (Selye, 1935)

• Tehát nem az esemény (stresszor) a stressz 
maga, hanem a rá adott reakció.

Mik a stressz tünetei?

• Remegés, izzadás, kitágult pupillák 

• Hasfájás, fejfájás, izomfájdalmak

• Magas pulzusszám és vérnyomás

• Nyugtalanság, feszültség-érzés

• Szájszárazság, szédülés, hányinger

• Dadogás, bizonytalanság

• Sürgető vécézési inger

• Stb.

Selye János, magyar származású stresszkutató, 
stresszelmélete (1935)

• Nem specifikus reakció
• GAS: Általános Adaptációs Szindróma:

1. Alarm: a szervezet védelmi erőinek 
riadóztatása

2. Ellenállás: környezethez való alkalmazkodás

3. Kimerülés: a fiziológiai védekező 
mechanizmusok összeomlása – krónikus 
betegségek

A stresszválasz fiziológiája: 
endokrin és szimpatikus IR-i válasz

HPA tengely / kortizol rendszer
Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg 

hipotalamusz 
CRH (corticorealising h.) 

hipofízis (pro-opio-melano-cortin-
peptidből)  

ACTH szekréció 

mellékvesekéreg  
glükokortikoidok és mineralokortikoidok

termelése;

• lassabb rendszer, de hatása tartósabb

SAM Szisztéma / Katekolamin rendszer
Symphatetic-adreno-medullary system 

LC-NE (locus coeruleus) 
(noradrenerg) rendszer

szimpatikus idegrendszer 

mellékvesevelő
katekolaminok (adrenalin + 

noradrenalin) termelése;  

gyors válasz a stresszre (alarm reakció)
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Stresszor:
Külső vagy belső inger, életesemény vagy szituáció, amely 
valamilyen módon veszélyesnek vagy negatívnak értékelünk, 
ezért stresszt vált ki bennünk.

Félelem:
Egy negatív érzés, amit egy általunk észlelt fenyegetés kelt 
bennünk. Egy alapvető mechanizmus, válasz egy bizonyos 
konkrét ingerre, mint például a fájdalom vagy veszély.

Szorongás:
Egy negatív állapot, melyben általános feszültséget, 
nyugtalanságot érzünk. Megjelenése nem mindig köthető 
konkrét külső dologhoz, inkább „lebegő”, megfoghatatlan 
általános rossz érzés. 

A stressz fajtái

Eustressz:
„Jó stressz”: kellemes izgalom, felfokozottság 
érzése. Adrenalin felszabadulással jár. 
Izgulunk, de közben jól érezzük magunkat.

Distressz:
„Rossz stressz”: negatív érzések kísérik. 
Nyomasztó érzés és hosszú távon káros a 
szervezetre. 

Relaxáció:
Ellazulás, lazítás, az izmok és az 

idegrendszer pihentetése. 
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