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Stresin hastal›klar›n nedeni olup olmad›¤› sorusu bir çok araﬂt›rmaya konu olmuﬂtur. Yap›lan
bir çok araﬂt›rmada stresin pek çok hastal›¤› oluﬂturucu faktörler aras›nda yer ald›¤› görülmüﬂtür.
Bu çal›ﬂmada stres tepkisinin fizyolojisi ele al›narak, zihin beden iliﬂkisi üzerinde durulmakta, strese ba¤l› bedensel hastal›klar hakk›nda bilgi verilmekte ve konu ile ilgili araﬂt›rma sonuçlar› özetlenmektedir.
Stresin psikofizyolojisini kavramak, psikosomatik rahats›zl›klar›n etiyolojisini anlamaya yard›m eder; vücudun nas›l iﬂledi¤inin anlaﬂ›lmas›,
sa¤l›k üzerinde kontrol kazanmay› sa¤lar ve stresi etkili bir biçimde yönetebilme becerisini artt›r›r
(Allen,1983).

Stres Tepkisinin Temel Do¤as›
Stres tepkisinin insan hayat›nda önemli bir yerinin olmas›n›n nedeni, bu tepkinin iﬂlevsel bir
de¤erinin olmas›d›r. Canl› sistemler yaklaﬂ›m›na
göre; insan organizmas› bir sistemdir ve bu sistemin varl›¤›, sistem içindeki ve d›ﬂ›ndaki tüm sistemlerin dengede olmas›na ba¤l›d›r (örne¤in insanlarda vücut ›s›s›n›n 36,5 olmas›, kandaki glukoz oran›n 100 birim olmas› gibi). Dengedeki
herhangi bir bozulma, sistemi yeniden dengeye
dönme aray›ﬂ›na sokar. Geliﬂme ve de¤iﬂme olmas› için dengenin geçici olarak bozulmas› kaç›n›lmazd›r. Dengedeki geçici bozulmalar organizmay› harekete geçirir ve sistem canl›l›¤›n› sürdü*Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Ö¤rencisi

rür. Organizma ayn› zamanda hareket ve hareketsizlik dengesi içindedir. ‹nsan için üç tür denge
söz konusudur: biyolojik, psikolojik (biliﬂsel,
duygusal ve davran›ﬂsal) ve sosyal denge. Bu
yaklaﬂ›ma göre stres; sisteme giren ya da sistemden ç›kan madde (besinler, vitaminler, su), enerji
ya da bilginin yetersizli¤i, aﬂ›r›l›¤› ya da uyuﬂmazl›¤› durumunda, dengenin bozuldu¤una ve
yeniden uyum yap›lmas› gereklili¤ine yönelik bir
iﬂarettir. Bu nedenle stresin varoluﬂsal bir de¤eri
vard›r. Stres tepkisi olmasayd›, organizma d›ﬂ ya
da iç çevresinde oluﬂan de¤iﬂikliklere uyum yapamaz, biyolojik, psikolojik ve sosyal anlamda kendini koruyamaz; zarar görür ya da yok olurdu (ﬁahin, 1994).
Stres, üst düzey canl›larda bir nöroendokrin
fizyolojik tepkidir. Tepki, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤›
üzere, sinir sistemi ve endokrin sistem sayesinde
iﬂler. Sinir sistemi ve endokrin sistem; organlar›
karﬂ›l›kl› iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂan; gerek iç ortamda
gerekse organizman›n d›ﬂ›ndaki çevre koﬂullar›nda oluﬂan de¤iﬂikliklere karﬂ› vücudu ve aktivitelerini düzenleyen iki sistemdir. Stres tepkisi s›ras›nda bu iki sistemle iﬂbirli¤i yapan di¤er sistemler; kalp-damar, solunum, ba¤›ﬂ›kl›k, sindirim/boﬂalt›m sistemleridir (Allen, 1983; Tunçel, 1991).
Sinir sistemi iç ve d›ﬂ ortamda oluﬂan ani de¤iﬂikliklere, bedensel aktivitede k›sa süreli uyum
tepkileriyle yan›t veren sistemdir. Sinir sistemi
omurilik sinirleri arac›l›¤› ile organlara do¤rudan
etki ederek, çok k›sa bir sürede elektrokimyasal
de¤iﬂiklikler arac›l›¤›yla organizmay› harekete
geçirir. Etkisi anl›kt›r. Endokrin sistem ise, iç ortamdaki de¤iﬂikliklere geç baﬂlayan, ancak uzun
süren yan›tlar› oluﬂturan; bedensel dengenin uzun
süreli düzenini kontrol etmeyi sa¤layan sistemdir.
Endokrin sistem, bezler, hormonlar ve dolaﬂ›m
sistemi arac›l›¤› ile organlar› etkileyerek, uzun süreli kimyasal de¤iﬂikliklere neden olur. Etkisi da-
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kikalar, saatler, hatta günler içinde ortaya ç›kar.
Ancak endokrin sistem düzenleyici görevini yaparken, büyük oranda sinir sistemine ba¤›ml› olarak çal›ﬂ›r ve bu nedenle bu sistem nöroendokrin
sistem olarak da adland›r›l›r. Sinir sistemi beyinden gelen mesaj› organlara sanki “telefon” arac›l›¤› ile iletirken, endokrin sistem ise mektupla
iletmektedir (Allen,1983; Tunçel, 1991).
‹nsan organizmas›ndaki stres tepkisini anlayabilmek için sinir sistemi ve endokrin sistemin yap›lar›n›n iﬂleyiﬂi üzerinde durmak yararl› olacakt›r.
I. Sinir Sistemi
Sinir sistemi aﬂa¤›da yer alan alt sistemlerle
faaliyet gösterir (ﬁekil 1). Stres aç›s›ndan merkezi ve otonom sinir sisteminin iﬂleyiﬂi çok önemlidir.

Sinir sistemi yap›sal ve iﬂlevsel olarak incelenebilece¤i gibi, geliﬂimsel olarak da incelenebilir.
Geliﬂimsel olarak incelendi¤inde, sistemi, I. düzeyde, II. düzeyde, III. düzeyde ve IV. düzeyde
geliﬂen yap›lar olarak ele almak mümkündür.

A. Merkezi Sinir Sistemi
Merkezi Sinir Sistemi beyin ve omurilikten
oluﬂmuﬂtur.
I. Düzeyde beyin sap› oluﬂmuﬂtur. Beyin sap›
(Omurilik so¤an›) beynin en eski yap›s›d›r; beyin
ve omurili¤i birleﬂtirir. Beyin sap›n›n genel olarak
iﬂlevi; temel hayat fonksiyonlar›n› yerine getirmektir. Beyin sap›, Medulla Oblangata, Mesencephalon ve Pons’tan oluﬂur. Bu yap›lar beyinle
omurili¤in fiziksel iletiﬂimini sa¤lar. Kalp at›ﬂ›,
kan dolaﬂ›m› ve soluk alma gibi hayati fonksiyon-

ﬁekil 1. Sinir Sistemi (ﬁahin, 2003)
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lar› baﬂlat›r ve kontrol eder. Hipotalamus ve omurilik arac›l›¤› ile kalp kaslar›, hormon bezleri ve
düz kaslar› yönetir (Allen,1983; Girdano ve
Everly, 1986). “Bitkisel hayat” sözcü¤ü sadece bu
bölümün normal düzeyde iﬂledi¤i anlam›ndad›r.
Bu bölüme gelecek bir darbe, kiﬂinin hayat›n›
kaybetmesi ile sonuçlan›r (ﬁahin, 2003).

Beyin sap›nda yer alan merkezler ﬂunlard›r:
• Medulla: Beyinden bedene giden sinirler
(otonomik iç organ sinirleri, motor kas sinirleri)
ve bedenden beyne giden sinirlerin bulundu¤u
merkezdir.
• Solunum sistemi merkezi: Dakikada 12 soluk
al›p-vermeyi (2 sn alma, 3 sn verme) sa¤lar.
• Kalp-damar sistemi merkezi: Normal düzeyde dakikada 70 at›m› sa¤lar.
• Retiküler Aktivasyon Sistemi (RAS): Bu sistem, omurilikten talamusa kadar (alt beyin merkezleri) uzanan, beyni (üst merkezleri) uyan›k ve
tetikte tutmaktan sorumlu olan nöron a¤›d›r. Beyinden vücuda, vücuttan da beyine sinir ak›m›n›
taﬂ›yan bu sistem, beyin ve beden aras›ndaki karﬂ›l›kl› etkileﬂimi, uyar›c›lar›n seçilmesini ve duyusal bilgilerin iletilmesini sa¤lamaktad›r. Motivasyon, duygu, dikkat ve ça¤r›ﬂ›m süreçleri ile ilgilidir. RAS’›n en önemli iﬂlevi; bilgileri (belirgin
sinir ak›m›) seçerek almas›d›r. RAS boyunca belirgin ya da belirgin olmayan pek çok sinir ak›m›
vard›r. Belirgin sinir ak›m›, beyni dikkat etmesi
için harekete geçirir. Belirgin olmayan sinir ak›mlar› da kortekste ayn› zamanda genel bir uyar›lmaya neden olur. Bu durumda korteks olas› tehdide
karﬂ› genel uyar›m sayesinde limbik sistemi ve hipotalamusu uyar›r. Bunlar da vücudu olas› bir harekete haz›rlar (Girdano ve Everly, 1986; Rice,
1999).

RAS’›n bir sinir ak›m›n› uzun süreli bekletme
özelli¤i vard›r. Bu durumda uyar›lm›ﬂ olarak kalma süresi artar, uyar›c›ya verilecek cevap süresi
de uzar. E¤er bir kiﬂinin stresli bir yaﬂam› varsa
ve gün içinde pek çok kez stres yaﬂ›yorsa, stresle
baﬂa ç›kmak için uyar›lan beynin ilgili bölümleri
RAS’› etkiler ve RAS uyar›lm›ﬂ kalma halini benimser. Sanki beyin “e¤er bu kadar s›k uyar›lacaksam, uyan›k kalmak ve iniﬂ ç›k›ﬂlara harcanan
zaman ve enerjiden tasarruf etmek en iyisidir” demektedir. RAS’›n ayn› zamanda uyaranlara uyum
sa¤lama özelli¤i de vard›r. Tekrarlanan durumlar›n yeni deneyimlerden daha az strese yol açmas›n›n nedeni bu özellikten kaynaklanmaktad›r. Örne¤in büyük ﬂehirde yaﬂayanlar için kent gürültüsü, o kentte yaﬂayanlardan çok, oraya ziyaretçi
olarak gelenler için stres vericidir (Girdano ve
Everly, 1986; Allen, 1999).
II. Düzeyde, hipotalamus, hipofiz bezi ve beyincik oluﬂmuﬂtur. Bu yap›lar temel yaﬂam fonksiyonlar›n› düzenleyerek homeostatik kontrolü
sa¤lar (Allen, 1983).

Hipotalamus (Hypothalamus): Vücudun canl›
kalmas› için gerekli olan fonksiyonlar›n›n bir düzen içinde çal›ﬂmas›n› sa¤lar ve kontrol eder. Bedenin bütün iç organ faaliyetlerini yönetir ve bedenin her bölgesi ile ba¤lant›l›d›r. Hipotalamusun
düzenledi¤i fonksiyonlar; kan bas›nc›, vücut ›s›s›,
açl›k-tokluk, susuzluk, öfke, korku, heyecan,
ac›/a¤r›, haz, cinsel uyar›md›r (Girdano ve
Everly, 1986). Bu bölge, özellikle psikososyal,
duygusal ve biliﬂsel ipuçlar›na duyarl›d›r. Stres
faktörü karﬂ›s›ndaki savaﬂ ya da kaç tepkisini baﬂlat›r ve RAS ile uykuyu düzenler (Rice, 1999).
Beyincik (Cerebellum): Kas koordinasyon
merkezidir. Kas aktivitelerini ve motor görevleri
koordine eder. Duruﬂ, denge ve hareketleri kontrol etmektedir (Tunçel,1991).
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Hipofiz Bezi (Pituitary Gland): Vücuttaki
önemli salg› bezlerinin aktivitelerini düzenler.
Endokrin sistemin merkezidir. Hormonlar burada
üretilir ve salg›lan›r (Allen, 1983).
III. Düzeyde Limbik Sistemi meydana getiren
yap›lar oluﬂmuﬂtur. Bu yap›lar beynin üst ve alt
merkezleri ile iletiﬂim halinde olan Amygdala,
Fornix, Hippocampus ve Cingulate Gyrus’tur. Bu
alanlar›n ayr› ayr› iﬂlevleri bilinmemektedir. Limbik sistem, duygusal süreçlerle ilgilidir; öfke, sad›rganl›k, ceza-ödül, cinsel uyar›lma, a¤r› ve ac›dan sorumludur. “Savaﬂ ya da kaç tepkisi” s›ras›nda uyar›c›n›n serebral kortekste yorumlanmas›ndan sonra kiﬂinin kendini korumas› ya da mücadele etmesi için gerekli olan duygulan›mlar,
limbik sistem sayesinde gerçekleﬂir. Bu nedenle
limbik sistemin stres tepkisi içindeki yeri önemlidir (Girdano ve Everly, 1986).
IV. Düzeyde beyin geliﬂimi, beyin kabu¤u
(serebral kortex/neo kortex) ad› verilen tabakala-

r›n oluﬂumuyla devam etmiﬂtir. Bu yap›, en geliﬂmiﬂ haliyle insanlarda bulunur. Ayr›ca beyaz balina ve yunuslarda da bu yap›n›n iyi geliﬂmiﬂ oldu¤u söylenmektedir. Analitik beceriler, sözel
iletiﬂim, yazma yetene¤i, empati, ince motor
kontrolü, haf›za, mant›k, muhakeme, bilgi iﬂleme,
dil, sezgi, yorum, ö¤renme, rasyonel düﬂünce ve
problem çözme gibi biliﬂsel süreçler serebral korteks taraf›ndan düzenlenir (Girdano ve Everly,
1986).
Beyinin bu dört düzeydeki yap›lar› aﬂamal›
olarak oluﬂmuﬂsa da birbirinden ba¤›ms›z çal›ﬂmaz. Korpus Kollosum (Corpus Collosum), Talamus (thalamus) ve Omurilik (Spinal Cord) bu dört
düzeyin d›ﬂ›nda olan yap›lard›r. Bu yap›lar beyin
yap›lar› aras›ndaki iletiﬂimi sa¤lar (Allen, 1983).

Korpus Kollosum (Corpus Collosum): Serebral korteksin iki yar›m küresini birleﬂtiren yatay
bir köprü gibidir. ‹ki yar›m kürenin birbirinden
ba¤›ms›z, iliﬂkisiz, özerk ve ayr› iﬂlevleri vard›r.
Korpus Kollosum sayesinde birbirleriyle iliﬂki
içine girer ve birlikte çal›ﬂ›rlar (Allen,1983).
Talamus (Thalamus): Duyu organlar›ndan gelen sinyalleri beynin uygun alanlar›na gönderen
merkezdir. Beyin içi iletiﬂim, getiren ve götüren
lifler arac›l›¤›yla talamustan da¤›t›l›r ve talamusta bir araya toplan›r (Allen,1983). Koku d›ﬂ›ndaki
tüm duyumlar›n alg›lanmas›ndan sorumludur; duyusal bilgilerin düzenlenmesini sa¤lar. Duyular›n
sa¤lad›¤› bilginin duygusal içeri¤ini de¤erlendirir. Di¤er bir iﬂlevi de RAS ile birlikte kiﬂinin a¤r› duyumunu alg›lamas›na ve ne tür bir a¤r› hissetti¤ini anlamas›na olanak sa¤lar (Rice, 1999).

ﬁekil 2. Beyin yap›lar› (Allen, 1983)

Omurilik (Spinal Cord): Beyinde çekirdekleri
bulunan hücrelerin aksonlar›ndan oluﬂan sinir liflerinin geniﬂ bir tutam›d›r. Omurilik, beyinle vücut aras›nda ba¤lant› kurar. Götüren lifler (Efferent fibers) mesajlar› beyinden vücuda, getiren
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lifler (Afferent fibers) duyusal bilgiyi vücuttan
beyne taﬂ›r (Allen,1983).
Beynin alt merkezleri (eski yap›lar) temelde
biyolojik hayatta kalma fonksiyonlar› ile ilgilenirler; üst merkezleri (yeni yap›lar) ise karmaﬂ›k yap›ya sahip sosyal insan varl›¤›n› sürdüren faaliyetlerden sorumludur. Stresi ve onun neden oldu¤u fizyolojik hastal›klar› anlayabilmek için sinir
sistemi yap›lar›n›n her birinin iﬂlevini anlamak
gerekmektedir (Girdano ve Everly, 1986).

B. Periferik Sinir Sistemi
Periferik Sinir Sistemi, Otonom (istemsiz) sinir sistemi ile Somatik (istemli) sinir sisteminden
oluﬂmuﬂtur.
Otonom sinir sistemi s›ra ile devreye giren
sempatik ve parasempatik sinir sistemlerinden
oluﬂmaktad›r. Vücudun hemen her organ›nda en
az bir tane sempatik ve parasempatik lif bulunmaktad›r. Bu sistemlerden bir tanesi aktifken di¤eri pasif durumdad›r. Parasempatik sistem devreye girince organ aktivitesi azal›r. Bu durum bedenin normal düzeninde çal›ﬂmas› anlam›na gelmektedir. Sempatik aktivite artt›kça organ aktivitesi artar. “Savaﬂ ya da kaç” tepkisinden birine
karar verilmeye çal›ﬂ›ld›¤›nda, bedeni harekete
geçiren sempatik sistemdir. Sempatik sinir sisteminin temel sorumlulu¤u, dinamik de¤iﬂiklikler
ve uyum, parasempatik sinir sisteminin sorumlulu¤u ise sakinleﬂme, gevﬂeme, dura¤anl›k, düzelme ve onarmad›r. Bir anlamda sempatik sistem
vücudun “gaz pedal›” iken parasempatik sistem
de sanki “fren” gibidir. Çok aﬂ›r› stres ve erkek
cinsel iﬂlev tepkisinde iki sistem birlikte aktifleﬂir. Ereksiyon için parasempatik sistem devredeyken, ejakülasyon için sempatik sistem devrededir.
Ani kalp krizlerinde de her iki sistemin birden
devreye girdi¤i san›lmaktad›r (ﬁahin, 2003).

II. Endokrin Sistem
Endokrin sistem, otomatik ya da istem d›ﬂ›d›r;
hormon dengesi, metabolizma, vücut s›v›lar›n›n
düzenlenmesi, kan damarlar› faaliyetleri ve üreme
gibi temel iﬂlevleri kontrol eder (Girdano ve
Everly, 1986).
Endokrin sistem, kana hormon sa¤layan bezlerden oluﬂur. Bu çeﬂitli hormonlar pek çok vücut
faaliyetini etkiler. Bunlardan hipofiz (pitüiter) bez
ve adrenal bezi, stres tepkisi içinde yer alan en
önemli salg› bezleridir. Hipotalamus ve hipofiz
aras›nda yak›n iliﬂki vard›r. Hipotalamus uyar›l›rken, ayn› zamanda hipofiz bezini uyar›r. Hipotalamusun baz› k›s›mlar› parasempatik sinir sistemi
uyar›r ve stres tepkisini engeller. Di¤er alanlar›
ise sempatik sinir sistemini harekete geçirir ve
stres tepkisini art›r›r. Stres uyar›m›ndaki fiziksel
tepkilerin pek ço¤undan sorumlu olan organlar
adrenal bezlerdir. Her biri bir böbre¤in üstünde
olmak üzere iki adrenal bez vard›r. Adrenal iki k›s›mdan oluﬂur: Medulla ad› verilen iç k›s›m ve
korteks ad› verilen d›ﬂ tabaka (Girdano ve Everly,
1986).
‹nsano¤lunu binlerce y›l meﬂgul eden en
önemli sorulardan biri zihin-beden iliﬂkisidir. ‹nsan›n art›k zihniyle ve bedeniyle bir bütün oldu¤u
anlay›ﬂ› kabul edilmektedir. Di¤er deyiﬂle, beden
zihni etkiledi¤i gibi, zihin de bedeni etkilemektedir. Stres tepkisi ba¤lam›nda bak›ld›¤›nda bu zihin-beden etkileﬂiminin bedendeki somut yerinden de söz etmek mümkündür. Bu yer hipotalamustur. Hipotalamus zihin-beyin ve beden iliﬂkisini düzenler. Bunlardan biri daha önce sözü edilen beyin sap› ve omurilik arac›l›¤›yla organlara
do¤rudan yap›lan müdahaledir. Bu müdahale s›ras›nda omurilikten organlara giden “götüren” sinirler devrededir. ‹kinci müdahale hipotalamustaki baz› hücrelerin hipofiz taﬂ›y›c› sistemi (küçük
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kan dolaﬂ›m›) hipofiz bezinin önündeki hücrelerin uyar›lmas› yoludur. Üçüncüsü de hipofiz bezinin arkas›ndaki hücrelerin salg›lar›n›n uyar›l›p
do¤rudan büyük kan dolaﬂ›m›n› devreye soktu¤u
yoldur (ﬁahin, 2003).

mas› gerekecekti. Hipofiz taﬂ›y›c› sistem gibi bir
sistem olmad›¤› bir durumda hipotalamusun gönderdi¤i kimyasal mesajlar›n salg›lanmas›, tüm bedeni dolaﬂmas› ve ondan sonra “kap› komﬂusu”
hipofiz bezine gelmesi gerekirdi (ﬁahin, 2003).

Zihin ile bedenin en h›zl› ve do¤rudan iliﬂkisi
beyinden (talamustan) hipotalamusa gelen mesajlar›n hipotalamustan uyar›lan hücre çekirdeklerinin aksonlar›n›n beyin sap› ve omurilikten geçerek yollanmas›d›r. Omurilikten ç›k›p bedenin
çeﬂitli organlar›na giden bu sinirler (çevresel sinir
sitemi) organlar› elektrokimyasal yolla uyar›r.
Çevresel sinir sisteminin sinirleri daha önce de
belirtildi¤i gibi beyinden bedene götüren, bedenden beyne getiren sinirler olarak ayr›lm›ﬂlard›r.
Götüren sinirler somatopsiﬂik sinir yolunu oluﬂturur. Götüren sinirler ayn› zamanda sempatik ve
parasempatik sinirler olarak ayr›l›r ve her organda bir sempatik bir de parasempatik sinir bulunur
(ﬁahin, 2003).

Hipotalamusun hipofiz bezindeki hareketini
hipofiz taﬂ›y›c› sistem arac›l›¤›yla baﬂlatan üç ayr› cins hücre vard›r. Bu üç tür hücreye karﬂ›l›k
gelmek üzere üç tür hücre de hipofizde bulunmaktad›r. Her hipotalamus hücresi kendine özgü
salg›s›n› taﬂ›y›c› sisteme b›rakt›¤›nda, hipofizdeki
o hormona duyarl› özel hücre gerekli mesaj› al›r
ve özel trofik hormonunu salg›lar.

Zihin-beden iliﬂkisinin endokrin sistemdeki en
temel yolu hipofiz taﬂ›y›c› sistem arac›l›¤›ylad›r.
Bu küçücük yap› küçük bir dolaﬂ›m sistemi görevi yapmaktad›r ve hipofiz bezini (pitüiter bez) hipotalamusla birbirine ba¤layarak en önemli zihinbeden ba¤›n› kurar. Bu tür taﬂ›y›c› sistemler bedenin baﬂka bölgelerinde de (özellikle böbreklerde)
bulunmaktad›r. “Taﬂ›y›c›” denmesinin nedeni de
birbirine yak›n iki yap›n›n kan dolaﬂ›m› arac›l›¤›
ile birbiriyle iliﬂki kurmas›n› sa¤lamas›d›r. Di¤er
bir deyiﬂle mesaj› bir yap›dan di¤erine taﬂ›maktad›r. Birbirine bu kadar yak›n yap›lar›n (ön hipotalamus ve hipofiz) sistem olmadan k›sa sürede iletiﬂim kurmalar› mümkün olmazd›, çünkü söz konusu mesaj›n bir yap›dan di¤erine dolaﬂ›m arac›l›¤› ile gelmesi için tüm kan›n önce damarlar› dolaﬂarak kalbe geçmesi, daha sonra kalpten oksijen
almas› için ci¤erlere gitmesi, oradan da tekrar kalbe gelerek yeniden sistem damarlar›na pompalan-

Stres tepkisinin üç yönü vard›r: Bunlardan ilki
ve stres faktörüne verilen tepki, sempatik sinir
sistemi arac›l›¤› ile do¤rudan oluﬂur. Bu tepki, bir
stres faktörü (al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda herhangi bir yeni
ve uyum yap›lmas›n› gerektiren uyar›c›) taraf›ndan uyar›ld›¤›nda, hipotalamustaki sinir hücrelerinin uyar›lmas›yla baﬂlar. Bu hücreler, aksonlar›n›n sonundan, katekolamin ad› verilen epinefrin
ve norepinefrin denilen kimyasal maddeleri akson
sonundaki aral›¤a b›rak›r. Söz konusu organdaki
al›c› sinirleri de mesaj› al›p organ›n çal›ﬂmas›n›
h›zland›r›r (sempatik sinirler) ya da yavaﬂlat›r
(parasempatik sinirler).
Katekolaminler vücutta aﬂa¤›da yer alan etkileri yapar. Bu etkilere “anl›k etkiler” denir. Bu etkiler uyar›c›n›n alg›lanmas›n› izleyen 2-3 saniye
içinde gözlenebilen ve 5-10 dakika süren etkilerdir (Allen,1983; Rice, 1999).

Katekolaminlerin etkisi (Allen,1983).
• Kalp kaslar›n›n daha h›zl› kas›lmas›,
• Kalp vuruﬂ gücünün art›ﬂ›,
• Kalpten ç›kan kan miktar›ndaki art›ﬂ,
• Kas ve kalpteki derin damarlarda geniﬂleme,
• Yüzeydeki ve kar›ndaki damarlarda daralma,
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• Damarlardaki kan bas›nc›n›n art›ﬂ›,
• Kan›n daha h›zl› p›ht›laﬂmas›, kal›nlaﬂmas›,
• Serum glukoz düzeyinin art›ﬂ›,
• Solunum h›z›n›n art›ﬂ›,
• Solunum derinli¤inin art›ﬂ›,
• Oksijen tüketiminin, karbondioksit üretiminin art›ﬂ›,
• Akci¤er bronﬂlar›n›n geniﬂlemesi,
• ‹skelet kaslar›n›n gücünün artmas›,
• Gözbebe¤inin geniﬂlemesi,
• Terleme,
• Tüylerin dikleﬂmesi,
• Mide ve barsak hareketlerinin yavaﬂlamas›,
• Mide bölgesine gelen kan›n azalmas›,
• Boﬂalt›m sistemi kapaklar›n›n önce aç›l›p
sonra hemen kapanmas›,
• Adrenal medulla salg›lar›n›n art›ﬂ›.
Epinefrin ve norepinefrin aras›ndaki temel
farkl›l›k kardiyovasküler sistem (kalp damar sistemi) üzerinde yapt›klar› etkiye ba¤l›d›r. Epinefrin kalp kas› olan myokard›n üzerinde dört kat daha fazla etki yapar. Norepinefrin ise daha çok damar sistemi üzerinde etkilidir, damarlar›n kas›lmas›n› sa¤lar ve epinefrinden dört kat daha etkilidir. Bu iki kimyasal maddenin sinerjik etkisi ise
tansiyonun yükselmesidir. Söz konusu etkiler
-ikisi d›ﬂ›nda- epinefrin ve norepinefrin arac›l›¤›
ile olur. Terleme ve adrenal medulla art›ﬂ› ise akson uçlar›ndan epinefrin ve norepinefrin yerine
asetilkolin salg›lanmas› sonucu oluﬂur. Böylece
stres an›nda terleme geçici ve en k›sa süreli belirtidir. Adrenal medulla da uyar›lmas› için asetilkoline ihtiyaç duydu¤undan ara etkiler s›ras›nda
kendi salg›lad›¤› epinefrin ve norepinefrin arac›l›¤›

ile sonsuza kadar uyar›lmaktan korunmuﬂ olur
(ﬁahin, 2003).
Sinapsa dökülen katekolaminler iﬂlerini gördükten sonra hemen çözülür. O yüzden de organ
üzerindeki etkileri k›sa süreli olur ve 5-10 dakika
sürer. Oysa ki baz› hayvanlar›n, özellikle de insanlar›n bu otonom sinir sistemi uyar›m› daha
uzun sürdürmeleri gerekmektedir. Bunun için de
adrenal medulla devreye girerek ara etkileri baﬂlat›r (ﬁahin, 2003).

Adrenal Medulla: Hipotalamusa sempatik sinirlerle ba¤l›d›r. Hipotalamus uyar›ld›¤› zaman
omurga ve omurili¤in T5 ve T10 bölgelerinden
ç›kan sinirler asetilkolin salg›layarak medullay›
uyar›r ve bezin bu bölgesi derhal epinefrin (adrenalin) hormonunu salg›lar. Salg›lanan bu kimyasal maddeler büyük dolaﬂ›m sistemi arac›l›¤› ile
20-30 saniye içinde organlara ulaﬂ›r ve 2 saat süren tüm sistemin uyar›lm›ﬂl›k (anl›k etkilere göre
10 kat daha uzun süren bir sempatik uyar›lma) yaﬂamas›na neden olur. Bu sürece “ara etkiler” denir. Ara etkilerin bu kadar uzun sürmesi, hem salg›lanan epinefrin ve norepinefrin miktar›na hem
de bu kimyasallar›n kan içine boﬂalt›lmas›na ba¤l›d›r. Hücre sinaps›ndaki gibi enzimler taraf›ndan
yok edilmezler (Allen,1983; Girdano ve Everly,
1986; ﬁahin, 2003).
Burada hat›rlanmas› gereken birkaç önemli
nokta vard›r. Epinefrin ve norepinefrin sempatik
uyar›lma sonucu hücre aksonlar›ndaki keseciklerden sinapsa gönderilen kimyasallar iken, ayn›
kimyasallar adrenal medulladan dolaﬂ›m sistemindeki kan›n içine gönderildi¤inde ad› adrenalin
ve noradrenalin olmaktad›r. Ama ikisi de ayn›
ﬂeydir. Ayr›ca adrenalin ve noradrenalinin (epinefrin ve norepinefrin) kendisi enerji de¤ildir.
Katekalominler enerji kayna¤› de¤il, psikosomatik enerji taﬂ›y›c›d›r ve organlar›n daha güçlü ve
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h›zl› bir ﬂekilde çal›ﬂmalar›n› sa¤lar. Ancak stres
faktörleri karﬂ›s›nda uzun süreli bir “savaﬂ ya da
kaç” tepkisi için yo¤un enerji üretimine gerek
vard›r. Bu da endokrin sistem arac›l›¤› ile uzun
süreli etkilerin devreye girmesiyle olur (Allen,
1983; ﬁahin, 2003).
Anl›k ve ara etkiler, Cannon’un “savaﬂ ya da
kaç” tepkisine karﬂ›l›k gelmektedir ve çok iﬂlevseldir. Uzun süreli etkiler ise genel uyum sendromunun patolojiye kadar gidebilecek tepkilerini
belirler (ﬁahin, 2003).
Uzun süreli stres tepkisi endokrin sistemin üç
yolunu kullan›r: ACTH ekseni, tiroksin ekseni
(TTH) ve vasopressin ekseni (ADH). Bu eksenler
ayn› zamanda hipotalamustaki daha önce sözü
edilen üç farkl› grup hücre ile iliﬂkilidir. Bunlardan ACTH ekseni ve troksin ekseni hipofiz taﬂ›y›c› sistemi devreye sokar ve ADH’den biraz daha
karmaﬂ›k yap› içinde seyrederler (ﬁahin, 2003).
• ACTH Hormon yolu: ACTH (Adrenakortikotrofik Hormone) tüm stres tepkisindeki en
önemli hormondur. Bir stres uyar›c›s› (uyum yap›lmas› gereken bir de¤iﬂim) sisteme al›nd›¤›nda
hipotalamusun özel hücre gruplar›ndan biri uyar›l›r ve hipofiz taﬂ›y›c› sisteme kortikotrofin salg›lay›c› faktörlerini (CRF) yollar. Bu faktör küçük
kan dolaﬂ›m›ndan geçerek hipofiz bezinin ön taraf›ndaki özel grup hücreleri uyar›r. Bu hücreler adrenal korteksi uyaracak olan bir hormonun, adrenakortikotrofik hormonun salg›lanmas›na neden
olur, ACTH büyük kan dolaﬂ›m› yolu ile adrenal
kortekse gelir. ACTH adrenal kortesi uyar›r ve
kana kortikoid (corticoid) ad› verilen bir grup hormon salg›lar. Trofik hormonlar do¤rudan organ
uyarmaz. Ama organ› uyaracak olan hormonun
salg›lanmas›n› sa¤lar. Stres tepkisini büyük ölçüde bu hormonlar›n faaliyetleri oluﬂturur. Adrenal
korteksin iki temel salg›s›, mineralokortikoid (mi-

neralocortiod) ve glukokortikoid (glucocorticoid)’dir. Mineralokortikoid; vücuttaki su ve tuz
dengesini düzenler. Aldesteron (Aldosterone) ve
deoksikortikosteron (deoxycorticosterone) baﬂl›ca mineralokortikoidlerdir. Böbreklerde tuzun ve
dolay›s›yla suyun tutulmas›n›, kan hacminin artmas›n› ve tansiyonun yükselmesini sa¤layan aldesteron, stres tepkisi s›ras›nda kendisini artan
kas faaliyetine ve ›s› kayb›na haz›rlar (Allen,
1983; Girdano ve Everly, 1986; Tunçel, 1991).
Glukokortikoidler bedene uzun süreli enerji
sa¤lar. Üç tür glukokortikoid vard›r: Kortizol
(cortisol), kortikosteron (corticosterone) ve kortizon (cortison). Bunlardan en önemlisi ve daha
yüksek miktarda salg›lanan kortizoldür. Kortizol,
ya stres tepkisi s›ras›nda ya da aﬂ›r› aktivite döneminden normale dönme aﬂamas›nda enerjiyi art›rarak metabolizmay› etkiler. Bunu da protein ve
ya¤lar› glukoza (sinir sistemi enerjisi) ve glukojene (kas enerjisi) çevirerek yapar. Karaci¤erde gerçekleﬂen enerji art›ran bu sürece glukoneogenesis
(gluconeogenesis) ad› verilir. Glukoneogenesis
s›ras›nda kortizol ya¤ dokusunun ya¤ asitleri ve
glukoza dönüﬂtürülmesi; proteinlerin aminoasitlere ve glukoza dönüﬂtürülmesini sa¤layarak vücuda gerekli yak›t deste¤ini sa¤lar. Stres uyar›c›s›
nedeniyle sempatik sistem yoluyla adrenal medulladan salg›lanan epinefrin de karaci¤eri h›zland›rarak kana daha çok glukoz kar›ﬂmas›n› sa¤lar. Epinefrin çeﬂitli etkileﬂimlere girerek glukojeni de glukoza çevirir, böylece glukoz dokular›n
kullan›m›na haz›r hale gelir (Allen, 1983; Yürekli, 2002).
Bu süreç içinde en çok sorunlara yol açabilecek olan iﬂlem, proteinlerin yak›lmas› iﬂlemidir.
Bu süreçte karaci¤er ve sindirim sistemi hücreleri d›ﬂ›nda vücudun bütün hücrelerinde protein depolanmas› azal›r. Bu aﬂamada vücut glukoz üretir,
kan ﬂekeri artar. E¤er uzun süreli stres tepkisi ne63
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deniyle bu süreç uzun sürerse kendileri de birer
protein olan akyuvarlar, vitaminler ve antikorlar
yok oldu¤u gibi yeni alyuvar ve antikor oluﬂumu
için gerekli olan protein kaynaklar› azal›r, dokular
beslenemez. Bu durum ayr›ca kaslar›n zay›flamas›na ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bozulmas›na yol
açar (Allen, 1983; Girdano ve Everly, 1986; Tunçel, 1991).
Yo¤un ve uzun süren stres tepkisi nedeniyle
bedende biriken kortizolun etkisi bunlarla kalmaz. Vitaminler ve enzimler de proteinden yap›ld›klar› için bedende vitamin özellikle de B vitamini eksikli¤i baﬂ gösterir. Vitamin eksikli¤i kendi baﬂ›na bedensel ve zihinsel sorunlar baﬂlat›r
(ﬁahin, 2003).

Kortizolun uzun süreli ve yüksek miktarlarda
kanda dolaﬂmas› sonucu timüs bezi, lenf bezleri
ve dalakta da bozulmalar (küçülme) baﬂlar. Bu organ›n bozulmas› da ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin zay›flamas›na yol açar, çünkü ba¤›ﬂ›kl›k sistemi için gerekli olan baz› hücreler bu bölgelerde üretilmektedir (ﬁahin, 2003).
Kortizolün kandaki glukoz seviyesini art›rd›¤›
belirtilmiﬂti. Bu durum da beta hücrelerinin fazla
miktarda insülin üretmesine yol açar. Bu hücreler
çok yo¤un çal›ﬂt›klar›nda bozulup iﬂlevlerini kaybederler ve say›lar› azalmaya baﬂlar, çünkü yerlerine yenisi gelmez. Oysa ki baﬂka zamanlarda da
insülin yap›m› için (besinlerin hücreler taraf›ndan
kullan›labilir hale getirilebilmesi için, hücre içine

ﬁekil 3. ACTH Ekseni (Allen, 1983)
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al›nabilmesi için) insüline ihtiyaç vard›r. Bu durum da ﬂeker hastal›¤›n› (diyabet) haz›rlar (ﬁahin,
2003).
Kortizol ayn› zamanda kandaki alyuvarlar›n
say›s›n›n artmas›na yol açar. Çünkü kortizol sayesinde ortaya ç›kan yak›t›n (glukoz) enerjiye dönüﬂmesi için oksijen ile birleﬂmesi gerekmektedir.
Oksijeni taﬂ›yan hücreler ise alyuvarlard›r. Alyuvar say›s›n›n artmas› kan›n içindeki s›v›n›n azalmas›na, dolay›s›yla kan›n kal›nlaﬂmas›na ve daha
az ak›ﬂkan olmas›na yol açmaktad›r. Bunun sonucu da damar bas›nc› yükselir, böylece kortizol norepinefrinin damarlar üzerinde yapt›¤› etkiyi art›rmaktad›r (ﬁahin, 2003).
Organizman›n hastalanmadan yaﬂam›n› sürdürebilmesi için kandaki bu kortizol miktar›n›n hem
az hem de k›sa süreli olmas› gerekmektedir. Böylece beden kendisini tamir edecektir. Bunun bir
yolu hareket etmek, spor yapmakt›r. Çünkü kortizol sayesinde aç›¤a ç›kan bu enerjinin hareket
edilerek kullan›lmas› ve spor s›ras›nda parasempatik sistemin devreye sokulmas› ancak bu ﬂekilde olacakt›r (ﬁahin, 2003).

nin en temel görevi; metabolizmay› ve dolay›s›yla tüm organlar› h›zland›rmakt›r. Troksin, metabolizman›n %60-%100 kadar h›zlanmas›na, solunumun h›zlanmas›-derinleﬂmesine, kalbin h›zl›
çal›ﬂmas›na (%50), protein hareketlili¤inde art›ﬂa
(kalp kas› zay›flamas› ve ard›ndan kalp yetmezli¤ine neden olur), bölgesel damar geniﬂlemesine,
sindirim sisteminin uyar›lmas›na, sindirim s›v›lar›n›n art›ﬂ›na, sinir sistemin duyarl›l›¤›n›n art›ﬂ›na
(kas titremeleri, endiﬂe, anksiyete, paranoya, uykusuzluk) yol açar (Allen, 1983).
TTH, stres tepkisi s›ras›nda etkisi en geç gözlenen ve etkisi en uzun süren hormon yoludur.
Tek bir stres uyar›c›s› karﬂ›s›nda üretimi ve etkisinin gözlenmesi 2-3 gün al›r; vücut içindeki etkisi ise 6-8 hafta kadar sürer. Fiziksel ve zihinsel

Uzun süreli etkilerden ikincisi troksin eksendir. ‹nsan organizmas›na stres tepkisindeki en
uzun etkili olan› da budur.
TTH Hormon (Trotrophic Hormone) yolu,
ACTH ile temelde ayn› yolu izler, ancak yap›lar›
ve hormonlar farkl›d›r. Ön hipotalamustaki ikinci özel grup hücrelerin uyar›lmas› ile tirotrofik
hormon salg›lay›c› faktör (TRF) sal›n›r. TRF hipohipofiz taﬂ›y›c› sisteme ulaﬂ›r ve buradan geçerek ön hipofiz bezindeki ilgili hücreleri uyar›r. Ön
hipofiz bezinde bulunan hücreler tirotrofik hormon üretir. Burada üretilen tirotrofik hormonu,
büyük kan dolaﬂ›m› ile tiroid bezini uyar›r ve tiroid bezi iki hormon salg›lar. Bunlar tiroksin (tyroxine) ve triiodotronindir (triiodotyronine). Troksi-

ﬁekil 4. TTH Ekseni (Allen, 1983)
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geliﬂimin olmas› için gerekli önemli bir hormondur (Tuncel, 1991; Allen, 1983).
Uzun süreli etkilerden üçüncüsü ise hipofiz taﬂ›y›c› sistemi devreye sokmayan, do¤rudan büyük
kan dolaﬂ›m›n›n devrede oldu¤u ve belki de bu
yüzden ara etkilerden sonra ve kortikoidlerin
devreye girmesinden önce etkili olan yoldur. Bu
yol, hipotalamus ve hipofiz bezi hücreleri aras›ndaki do¤rudan iliﬂkiye ba¤l›d›r. Hipotalamusun
ön taraf›ndaki üçüncü grup özel hücreler talamustan gelen mesajla uyar›ld›¤›nda bu hücrelerin aksonlar› vasopresin hormonu üreterek hipofiz bezinin arkas›ndaki uygun hücreleri uyar›r. Bu hipofiz hücreleri basit hücrelerdir ve kendileri hormon
üretmezler ama vasopresin hormonunu al›p depolarlar. Daha sonra göz sinirleri ile ilgili ani bir aktivite devreye girdi¤inde söz konusu hormonu büyük kan dolaﬂ›m›na b›rak›rlar. Hipofiz bezinin ön
bölgesindeki hücrelerin hormonlar›ndan farkl›
olarak vasopresin, trofik bir hormon de¤ildir. Or-

ganlar üzerinde herhangi bir arac› bez gerektirmeden do¤rudan etki yaparlar (Allen, 1983, ﬁahin,
2003).
Vasopresinin görevi, tansiyonu (kan bas›nc›n›)
yükseltmektir. Kan bas›nc›ndaki ek bu art›ﬂ bir
anlamda olas› bir kan kayb› karﬂ›s›nda kan bas›nc›nda oluﬂabilecek düﬂmeye ve ﬂok yaﬂanmas›na
karﬂ› bedenin ald›¤› bir önlem olarak düﬂünülebilir. Bu da iki yöntemle gerçekleﬂtirilir. Vasopresin
damarlarda kas›lmaya neden olur. Vasopresin ayn› zamanda antidiüretik bir hormondur (ADH) ve
adrenal medulladan gönderilen mineralkortikoid
olan aldestreron arac›l›¤› ile vücuttan idrar ç›kma
ya da terleme gibi yollarla s›v› at›m›n› engeller.
ADH ve vasopresin böbrekler üzerinde aynen aldesteron gibi çal›ﬂ›r. Di¤er deyiﬂle böbreklerin su
tutmas›na yol açar. Bu su daha sonra kana geçer
ve kan hacmi yükselir, bu da kan bas›nc›n› yükseltir (Allen,1983).

ﬁekil 5. ADH Ekseni
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Buraya kadar belirtilenler özetlenecek olursa
stresin fizyolojisi için ﬂunlar söylenebilir: Beﬂ duyu organ› arac›l›¤›yla bedene gelen uyar›c›lar önce beyinde talamus bölgesine gider. Buradan alg›lama olabilmesi için beynin ilgili yerlerine (korteks) yollan›r. E¤er yenibilinmeyen bir uyar›c›,
bir stres faktörü, uyum yap›lmas› gereken bir de¤iﬂim olarak alg›lan›rsa önce limbik sistemden
geçip belirli duygularla birlikte kodlan›p talamusa geri gelir. Talamustan sonra ise hipotalamusa
yollan›r. Hipotalamusa gelen bilgiler hipotalamusun dört ayr› bölgesindeki sinir hücreleri taraf›ndan al›n›r. Mesaj hipotalamusun arkas›ndaki bir
grup hücrenin aksonlar› arac›l›¤›yla ve sempatik
sinir sistemi aktivitesi ile ayn› anda do¤rudan iç
organlara ve böbrek üstü bezlerinin (adrenal bezler) iç bölümüne (adrenal medulla) gönderilir.
Bunlar olurken ayn› zamanda hipotalamustaki üç
grup hücre de endokrin sistemi harekete geçirir.
Endokrin sistemin harekete geçiﬂi ACTH, TTH,
ADH eksenleri arac›l›¤›yla olur. ACTH ve TTH
eksenlerinin harekete geçmesi için ilgili hormonlar› harekete geçirecek maddeler hipotalamus
hücrelerinden önce küçük dolaﬂ›ma (hipofiz taﬂ›y›c› sistem) aktar›l›r, daha sonra hipofiz hücrelerine geçer. Hipofiz hücrelerinde üretilen hormonlar ise (ACTH ve TTH) adrenal korteks ve troid
bezlerini uyaracak hormonlar› büyük kan dolaﬂ›m›na salg›lar. Hipotalamusun ADH ekseninin harekete geçmesi ise hipotalamustaki dördüncü
grup hücrenin hipofiz bezindeki ilgili hücreleri
do¤rudan etkilemesi ile oluﬂur. Hipofizden etkilenen hücreler de daha sonra vasopresin (ADH) arac›l›¤› ile oksitosin hormonlar›n› büyük kan dolaﬂ›m›na salg›layarak damar ve böbrek sistemini etkilerler (ancak oksitosinin stres mekanizmas›ndaki rolü henüz bilinmemektedir) (ﬁahin, 2003).
Bütün bunlar›n hepsi tek bir stresli olayda 2-5
saniye kadar bir süre al›p etkileri 8 hafta kadar

sürmektedir. Tüm aktiviteler hipotalamus uyar›ld›¤› anda baﬂlamaktad›r. Ama etkilerini baﬂlatmalar› için var olan program hepsinin farkl› zamanlarda devreye girece¤i ﬂekilde düzenlenmiﬂtir
(Allen, 1983).

Bedenin Strese Tepkisi
Bedenin stres karﬂ›s›nda gösterdi¤i tepki, Walter B. Cannon’nun “Savaﬂ ya da kaç” ad›n› verdi¤i tepki ve Hans Selye’nin “Genel Uyum Sendromu” süreciyle aç›klanmaktad›r.
Selye’ye göre Genel Uyum Sendromu üç aﬂamadan oluﬂmuﬂtur (Albrecth, 1979; Goldberger
ve Breznitz, 1982; Allen, 1983; Girdano ve
Everly, 1986; Sapolsky, 1994; ﬁahin, 1994):
(1) Alarm aﬂamas›: ‹ki baﬂama¤› vard›r. ‹lk basamakta organizma ﬂok içindedir. Vücudun dengesinin bozuldu¤u ve gerilimin yaﬂand›¤› aﬂamad›r. Uyar›c›/stresör, duyu organlar› taraf›ndan alg›lan›r (uyar›c›n›n fark edildi¤i an) ve duyusal
mesaj talamusa gönderilir. Talamustan mesaj ya
do¤rudan hipotalamusa ya da serebral kortekse
gönderilir. Bu uyar›c›ya göre de¤iﬂiklik gösterir;
fiziksel uyar›c›lar (organizman›n içsel ya da d›ﬂsal
çevresini de¤iﬂtiren her ﬂey) ya da anl›k etkili
uyar›c›lar (anl›k beklenmeyen yüksek yo¤unluktaki uyar›c›lar) kortekste yorum gerektirmez. Mesaj talamustan do¤rudan hipotalamusa gönderilir.
Örne¤in, s›cak oldu¤unu bilmedi¤imiz bir nesneye dokundu¤umuzda hemen elimizi çekeriz. Bu
tepki refleks tepkisidir. Uyar›c›n›n ne oldu¤unun
anlamland›r›lmas› daha sonra yap›l›r. Duyusal
mesaj biliﬂsel bir stresör ise yorum gerektirir, bu
nedenle mesaj serebral kortekse gönderilir. Orada
mesaj iﬂlenir ve yorumlan›r (tehdit, kay›p, sald›r›). E¤er yorum duygusal aç›dan anlaml› olarak
etiketlenirse limbik sistem aktive olur. Limbik
sistem aktivitesindeki art›ﬂ talamusa geçer ve hipotalamus uyar›l›r. Bu aﬂamada, organizma “sa67
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vaﬂ ya da kaç” tepkisi içine girer. Bu ikinci basamakt›r ve organizma ﬂok karﬂ›t› uyum sürecini
baﬂlat›r. Ayn› anda otonom sinir sistemi ve endokrin sistem ve onlara ba¤l› tüm organlar ve kas
sistemleri harekete geçer. Hipotalamus, hipofiz,
troid, paratiroid, adrenal gibi bezleri uyararak
do¤rudan kana kar›ﬂan hormanlar›n salg›lanmas›n› sa¤lar. Bu hormonlar kan yoluyla bütün organizmaya da¤›l›r. Böylece beden kendini korumaya haz›rlan›r.
Sinir uyar›m›, otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik sistemlerinin arac›l›¤› ile vücuda taﬂ›n›r. Bu aﬂamada vücudun daha fazla
enerjiye, dolay›s›yla daha fazla kana, oksijene ihtiyac› oldu¤u için sempatik sistem yo¤un olarak
çal›ﬂ›r. Sempatik sistem ﬂu ﬂekilde iﬂler: Organizman›n uyar›c›y› daha iyi alg›layabilmesi için gözbebe¤i geniﬂler ve görüﬂ keskinleﬂir, görsel duyarl›l›k artar; tükürük salg›s› engellenir, daha rahat ve h›zl› nefes al›p verilebilmesi için akci¤erlerde bronﬂlar geniﬂler, bu süreç, bedenin o s›rada
ihtiyac› olan oksijeni sa¤lamaya yarar. Kalp hareketi h›zlan›r; daha fazla çarpar ve her çarp›ﬂta daha fazla kan pompalar; böylece kan›n daha fazla
enerji tüketen ya da tüketecek olan organ ya da
sistemlere gitmesini sa¤lar. Adrenal bezler ACTH
arac›l›¤›yla adrenalin salg›lar, bu durum, sempatik etkiyi uzat›r, karaci¤erdeki aktiviteyi art›rarak,
daha fazla glukoz üretilmesi için uyar›r. Böylece
tüm sistem için gerekli olan enerji üretilir. Baz›
sistemlerde de faaliyetler azalt›l›r ya da engellenir. Sindirim sistemi çok enerji tüketen bir sistem
oldu¤u için faaliyeti yavaﬂlat›l›r. Ayn› amaçla boﬂalt›m sistemi kapaklar› (sfinkterler) gevﬂetilip
kas›l›r böylece öncelikle hafifleyen organizman›n
hareketi kolaylaﬂ›rken daha sonra da kaçarken
iz/koku b›rakmamas› sa¤lanm›ﬂ olur. Otonom sinir sistemi, enerji ve kana ihtiyac› olmayan organlar›n iﬂlevlerini parasempatik sistemi devreye so-

karak azalt›r ve kan›n kalp, iskelet kaslar› ve beyin gibi organlara gitmesini sa¤lar. Yani sistem,
“savaﬂ ya da kaç tepkisi” için gerekli olan organlar›n faaliyetlerini art›r›rken, gerekli olmayan organlar›n faaliyetlerini yavaﬂlat›r.
Stres tepkisi s›ras›nda bellek bilgi iﬂlemekte ve
stres yaratan uyar›c›n›n ne oldu¤unu anlamaya çal›ﬂmaktad›r. Bellekteki deneyimler gözden geçirilip uyaran›n ﬂimdiki anlam› düﬂünülerek, stres verici uyar›c›n›n bir de¤erlendirmesi yap›l›r. Bu de¤erlendirme, uyaran›n sadece ne oldu¤u de¤il,
geçmiﬂteki anlam›n›n ne oldu¤u, ﬂimdi yeniden
nas›l ortaya ç›kt›¤› ve ﬂu anda bireye ne ifade etti¤i ile, onunla baﬂa ç›k›p ç›kamayaca¤›na iliﬂkin
de¤erlendirmeleri de içerir. Süreç, hem uyaran›n
tan›mlanmas›n› hem de kiﬂinin uyaran karﬂ›s›ndaki baﬂa ç›kma becerilerinin de¤erlendirilmesini
kapsamaktad›r.
Organizma alarm aﬂamas›ndayken baz› duygusal tepkiler de ortaya ç›kmaktad›r. Uyar›c›n›n
yorumu varl›¤a (biyo/psiko/sosyal varl›¤a) bir
tehdit olarak yorumlanm›ﬂsa, korku ya da kayg›
gibi duygular ortaya ç›kabilir. Sevilen bir kiﬂiyi
kaybetme, maddi varl›klar›n yok olmas› ve s›navda baﬂar›s›z olma gibi düﬂünceler de psiko-sosyal
varoluﬂa tehdit olarak yorumlan›rsa, korku ya da
kayg› duygular›n›n yaﬂanmas›na neden olabilir.
Kiﬂi uyar›c›y›, yaﬂam alan›na müdahale gibi yorumlarsa, yaﬂanan duygu genellikle, öfke ya da
k›zg›nl›k; uyar›n›n yaratt›¤› etki ya da de¤iﬂim kay›p gibi yorumlan›rsa yaﬂanan duygu karamsarl›k
ya da depresyon olabilir (ﬁahin, 2003).
Organizman›n dengesinin bozulmas›n›n yaﬂama tehdit ya da engel gibi yorumlanmas› sonucunda, “savaﬂ ya da kaç” davran›ﬂlar› baﬂlat›l›r.
Yani uyaran›n göz ard› m› edilece¤i, daha sonra
m› araﬂt›r›laca¤› yoksa hemen mi bir tepki verilece¤i belirlenir. Bu ﬂekilde stres verici durumdan
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kurtulmaya ve eski denge durumuna dönülmeye
çal›ﬂ›l›r. Bu süreçte kiﬂi aktif ya da pasif davran›ﬂlarda bulunur. Aktif davran›ﬂlar yani “savaﬂ”
davran›ﬂlar›; stresi ortadan kald›rmaya yöneliktir.
Pasif davran›ﬂlar yani “kaç” davran›ﬂlar› ise, ya
stresten uzaklaﬂ›p enerji toplamaya sonra da stres
oluﬂturucu faktörü ortadan kald›rmaya yöneliktir
ya da stresten sadece uzaklaﬂmay› içerir (ﬁahin,
1994).
Stresli durum ortadan kalkt›¤›nda (ya mücadele edilip durum de¤iﬂtirildi¤inde ya da o durumdan kaç›ld›¤›nda), organizma yeni denge durumuna döndü¤ünde sempatik sistem yavaﬂlar, çünkü
bu kez parasempatik sistem faaliyeti baﬂlar. Parasempatik sistem, baz› organlar›n›n etkisini art›r›rken di¤erlerinin etkisini azalt›r. Az önce belirtilen
tüm de¤iﬂmelerin tersi faaliyetler gerçekleﬂir.
Kalp yavaﬂlar, kan damarlar› geniﬂler ve sindirim
sistemi iﬂlevi artar. Akci¤erdeki bronﬂlar ve gözbebekleri daral›r ve tükürük salg›s› artar. E¤er
yap›lan yorum tehlike de¤ilse, herhangi bir davran›ﬂsal önlem gerekmez ve parasempatik süreç iﬂlevini sürdürür.
Stres durumu sürer ve sistem “savaﬂma ya da
kaçma”da baﬂar›l› olamazsa organizma direnç
aﬂamas›na girer.
(2) Direnç aﬂamas›: Bu s›rada organizma strese ra¤men varoluﬂunu sürdürmeye çal›ﬂ›r. Sistem,
strese ra¤men uyumunu sürdürmeye çal›ﬂmaktad›r. Uyum enerjisi s›n›rl›d›r ve tükenebilir. Kronik stres yaﬂanmas› durumunda, sempatik sistemin sürekli uyar›lm›ﬂ durumda olmas› nedeniyle
baz› organlar yorulabilir, y›pranabilir, iﬂlevi bozulabilir ya da organ sisteminin çökmesine neden
olabilir. Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi iyice zay›flar, organizma virüsler ve bakteriler gibi d›ﬂ etmenlerin
olumsuz etkilerine daha aç›k hale gelir. Sistem
bozulurken, etkilenen sisteme ba¤l› olarak deri
hastal›klar› ya da sindirim sorunlar› gibi problem-

ler ortaya ç›kabilir. Psikosomatik hastal›klar bu
evrede oluﬂmaya baﬂlamaktad›r.
Stres durumu artarak sürerse organizma tükenme aﬂamas›na girer.
(3) Tükenme aﬂamas›: E¤er vücut, sürekli stres
tepkisi gösterirse, parasempatik sistemin devreye
girmesi zorlaﬂ›r ve sistem stresli durumdan önceki haline dönemez, di¤er bir deyiﬂle, stres tepkisi
içindeki organlardan al›nan geribildirimler de yeni stres tepkilerini baﬂlat›r. Çünkü sistem sadece
d›ﬂ uyar›c›lardan de¤il, kendi içindeki de¤iﬂimlerden de etkilenmektedir. Böylece bir k›s›r döngü
içine girilir. Bu aﬂamada, depolanmas› zor olan
enerji sürekli olarak harcand›¤›ndan, depolanamaz hale geldi¤i için vücut yorulmaya baﬂlar. Vücut yeni duruma uyum sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, sempatik sistemin sürekli aktive olmas›, gerekli enerjinin sa¤lanamamas›, organ sistemlerinin hastalanma ve iﬂlevlerinin bozulma riskini artar›r›r.
Hatta ölüm bile meydana gelebilir.

Stres ve Bedensel Hastal›klar
Zihin-beden iliﬂkisi filozof ve bilim adamlar›n›n tarih boyunca ilgisini çekmiﬂtir. Günümüzde
pek çok bilimsel araﬂt›rma; zihin-beden iliﬂkisi
üzerinde durmuﬂ ve özellikle psikososyal stresin
bedenin iﬂlevlerinde nas›l patolojik de¤iﬂiklikler
oluﬂturabildi¤ine farkl› aç›lardan bak›lmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bugünkü t›p psikososyal faktörlerin (örne¤in yas, sosyal deste¤in kayb›, sosyal statünün
de¤iﬂimi gibi) bir hastal›¤›n baﬂlama ve bitiﬂinde
etkili olabilece¤ini bilmektedir (Goldberger ve
Breznitz, 1982).
Bilindi¤i gibi, stres organizman›n bir durumudur, bedenin iﬂlevlerini etkileyen de¤iﬂimlere gösterilen bir tepkidir ve kronik olmas› hastal›¤a neden olur. Ancak stresi sadece kötü ya da hastal›k
yapan bir olguya indirgemek do¤ru de¤ildir. Baz›
stres durumlar› hastal›¤a neden olurken baz›lar›
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da sa¤l›kl› uyum sa¤lay›c› tepkilere ve bireysel
geliﬂime yararl› olur (Goldberger ve Breznitz,
1982).
‹nsanlar›n, fiziksel olarak kendilerini güvende
hissetme, ba¤lanma, sosyal gruplar içinde tatmin
edici iliﬂki kurma, yak›n cinsel iliﬂki imkan›, sosyal ve fiziksel çevreyle kendini geliﬂtirecek ﬂekilde birlikte olma gibi baz› ihtiyaçlar› vard›r. ‹nsan›n bu ihtiyaçlar›n›n doyurulmamas› da dengeyi
bozmakta ve stres tepkisini baﬂlatmaktad›r (Goldberger ve Breznitz, 1982).
Stres tepkisini detayl› olarak aç›klad›ktan sonra, vahﬂi bir hayvanla karﬂ›laﬂt›¤›m›zda verdi¤imiz bedensel tepki ile yolda üzerimize arabas›yla çamur s›çratan bir adama verdi¤imiz bedensel
tepkinin ayn› oldu¤unu ö¤renmiﬂ olduk. Bu örnek
zihin-beden iliﬂkisinin en önemli noktas›n› ifade
etmektedir. Bu iliﬂki psikolojik kaynakl› stresin
nas›l iﬂledi¤ini gösterir. Endiﬂe yaﬂand›¤› zaman
vücuttaki de¤iﬂiklikleri fark etmek bu teoriyi destekleyecek kan›tlard›r. Zihin vücuttaki problemlerin nedeni olabilir. E¤er kiﬂi düﬂüncelerini kontrol
etmeyi ö¤renebilirse iç organlar›ndaki aktiviteyi
de kontrol etmeyi ö¤renebilir (Allen, 1983).
Neredeyse tüm fiziksel hastal›klar psikosomatik temellidir. Psikosomatik hastal›k biliﬂin bedende ölçülebilir bozulmalara neden olmas›d›r.
Biliﬂ (düﬂünceler, düﬂüncelere eﬂlik eden duygular), hastal›¤›n geliﬂimi için tetikleyici olabilir veya geliﬂimini h›zland›racak bir zemin haz›rlayabilir (Rice, 1999).
Stresin neden oldu¤u bedensel hastal›klara de¤inmeden önce stres ve hastal›klarla ilgili baz›
yaklaﬂ›mlar› gözden geçirmek yararl› olacakt›r.

Stres ve Hastal›k Yaklaﬂ›mlar›
Daha önce de belirtildi¤i gibi neredeyse tüm
fiziksel hastal›klar psikosomatiktir. Psikosomatik

hastal›klar zihnin bedeni etkiledi¤i hastal›klard›r.
Psikosomatik hastal›klarda, zihin bedeni zay›flatabilir, patojenler bedeni daha kolay ele geçirebilir; hastal›k daha da h›zlan›r (Rice, 1999).
Meyer (1958) yaﬂam koﬂullar›nda oluﬂan de¤iﬂikli¤in (bölge de¤iﬂikli¤i, do¤um-ölüm, yeni iﬂ
deneyimi gibi) sa¤l›k ve hastal›k aras›ndaki dengeyi etkiledi¤ini belirtir. Holmes (1974) ve Rahe
(1968), yapt›klar› araﬂt›rmalarda, kiﬂinin hayat›ndaki de¤iﬂiklikler ile hastal›k baﬂlang›c› ve ciddiyeti aras›nda ba¤lant› oldu¤unu göstermiﬂlerdir.
Yaﬂam olaylar› araﬂt›rma modelinin hipotezine
göre; belirli bir zaman içinde yaﬂanan kritik yaﬂam de¤iﬂikliklerinin ﬂiddeti belirlenerek, stres ve
hastal›klarla ilgili bir ç›kar›m yapmak mümkündür. Ancak, yaﬂam olaylar› etkisini anlamak için
bireyin fiziksel hassasiyetini, de¤iﬂikli¤in kiﬂi için
anlam›n›, kiﬂinin stresle baﬂ etme becerisini ve
sosyal destek sistemleri ile etnik ve s›n›fsal geçmiﬂini, kültürel etkileri de hesaba katmak gereklidir. Yaﬂamdaki bir de¤iﬂiklik, uyaran olarak stresi baﬂlatabilir ama kendi baﬂ›na stres de¤ildir. Dolay›s› ile hastal›k, organizman›n çoklu özelliklerinin sonucudur (akt., Goldberger ve Breznitz,
1982).
Yaﬂam olaylar›n›n say›s›n›n fazlal›¤› sonucunda baﬂ etme becerilerinin yetersizli¤i, eksikli¤i fiziksel süreçleri etkiler ve kronik stres tepkisine
dönüﬂür. Olay›n kiﬂi taraf›ndan tehdit edici olarak
de¤erlendirilmesi sonucu da biliﬂsel-duygusal-fiziksel yap›lar bütünüyle aktive olur (Goldberger
ve Breznitz, 1982).
Taylor (1995) stresin hastal›klara neden olmas›na iliﬂkin dört yoldan bahseder:
1. Do¤rudan yol: Stres, hastal›¤›n geliﬂmesine
neden olan fizyolojik ve psikolojik de¤iﬂiklikler
üretebilir. Yorgunluk, a¤r› gibi hastal›k iﬂaretleri
tedavi edilmezse hastal›¤a yol açabilir.
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2. Etkileﬂimsel yol: Önceden var olan psikolojik ve fizyolojik duyarl›l›klar›n önemini vurgular.
Stres sadece daha önceden duyarl›l›¤› olan kiﬂilerde hastal›¤a neden olur. Tek baﬂ›na stres ya da
hassasiyet, hastal›k oluﬂumu için yeterli de¤ildir.
3. Sa¤l›k davran›ﬂ› yolu: Stres sa¤l›k al›ﬂkanl›klar›n› ya da sa¤l›k davran›ﬂ örüntülerini de¤iﬂtirdi¤i ölçüde hastal›¤a neden olur.
4. Hastal›k davran›ﬂ› yolu: Yap›lan araﬂt›rmalarda stres alt›ndaki kiﬂilerin stres alt›nda olmayanlara göre hastanelere daha çok baﬂvurduklar›
belirlenmiﬂtir. Kayg›, dikkat da¤›n›kl›¤›, terleme,
uykusuzluk gibi semptomlar, stres alt›ndaki kiﬂiler taraf›ndan hastal›k iﬂaretleri olarak yorumlan›r. Hastal›k ilgi ve sempati görme ya da sorumluluklardan kaç›nma gibi, ikincil kazançlar nedeniyle ortaya ç›kabilir.
Psikosomatik ve bütüncül (holistik) yaklaﬂ›ma
göre; bütün hastal›klar psikosomatik de¤ildir ancak bütün hastal›klarda zihin-beden ba¤lant›s› bulunmaktad›r. Çevreden al›nan bilginin nas›l alg›land›¤›, nas›l de¤erlendirildi¤i, düﬂünce ve duygu
süreçlerini nas›l etkiledi¤i, bir bütün olarak hastal›k oluﬂumuna katk›da bulunur. Bu yaklaﬂ›m›n temelinde zihin-beden birli¤i vard›r. Ayr›ca yaklaﬂ›m, stresi kontrol etmede yaﬂan›lan hayat tarz›na
da önem verir. Baz› yaﬂam tarzlar›n›n psikosomatik hastal›k geliﬂtirmeyi art›rd›¤› bilinmektedir
(Girdano ve Everly, 1986).
Psikosomatik modele göre, olay› de¤erlendirme, genellikle psikosomatik uyar›lman›n gelip
gelmeyece¤ini belirler. Bu biliﬂsel de¤erlendirme
bir çok faktör taraf›ndan etkilenir. Bunlar; kiﬂisel
geçmiﬂ, tutumlar, do¤uﬂtan gelen ve ö¤renilen
korkular, kal›pyarg›lar, önyarg›lar, de¤er sistemi,
ahlaki kurallar ve günlük duygudurumu olarak s›ralanabilir. Dolay›s› ile bir kiﬂiyi etkileyen olay
baﬂka birini etkilemeyebilir. Ayr›ca duygular›n da

(korku, öfke, kayg› nefret, k›zg›nl›k gibi) fiziksel
uyar›lmaya neden oldu¤u ifade edilmektedir (Allen, 1983). (bkz., Stres ve Zihin bölümü)
Fiziksel problemler, uzun süren alarm durumu, yetersiz de¤erlendirme, yetersiz baﬂ etme ve
uzun süren baﬂ etme çabalar› sonucu ortaya ç›kar.
Psikososyal stres hastal›¤a direnci azaltabilir ya
da hastal›k yapacak ajanlar›n etkisini art›r›r
(Goldberger ve Breznitz, 1982). (bkz. Stres ve Kiﬂilik bölümü)
Organ sistemi aktive olur, dolay›s› ile vücudun
herhangi bir bölümünde stres tepkisi baﬂlar. Bu
tepkilerin patoloji içeren organ ve doku de¤iﬂimlerine nas›l neden oldu¤u konusunda çeﬂitli
varsay›mlar vard›r (Goldberger ve Breznitz,
1982):
1. Akut beden tepkisinin kendisi zarar yaratabilir.
2. Akut tepki dokuyu geçici olarak zedeler, devam eden stres kal›c› doku hasar› yaratabilir.
3. Akut fiziksel reaksiyon e¤er stresöre benzeyen uyarana ﬂartlan›rsa, kronik hale gelebilir.
4. Baﬂ etme stratejisi baﬂar›l› uygulan›r ama
stresin fiziksel tepki k›sm› sona ermezse, vücutta
bir gerilim kalabilir.
5. Nispeten daha az bir stres, uygun olmayan
ciddi fiziksel tepkiye yol açabilir.
6. Fiziksel tepki, bedende yaﬂamsal süreci engelleyerek ya da rahats›z edici uyaran yaratarak
baz› zararlara yol açabilir.
Baﬂ etme becerileri çöktü¤ünde bütün beden,
organ ve sistemleri stres yaﬂar (hipotalamus-hipofiz bezi-endokrin hatt›, otonom sinir sistemi, ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, istemsiz kas sistemi, beynin biliﬂsel-duygusal bütünleﬂtirme merkezleri) (Goldberger ve Breznitz, 1982).
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Bu önemli sistemlerde stres hastal›¤a ﬂu ﬂekilde neden olur:
1. Ba¤›ﬂ›kl›k tepkisini azaltarak ya da abartarak,
2. Hipo/hiper aktivite sonucu endokrin problemler yaﬂatarak,
3. Otonomik kontrol dengesini de¤iﬂtirerek,
kardiovasküler, solunum, salg› sistemlerinde de¤iﬂiklik yaparak,
4. Uyku süreçlerini de¤iﬂtirerek,
5. Sindirim sistemi iﬂlevlerinde de¤iﬂiklik yaparak,
6. Beynin nörotransmitter ve nöroendokrin faaliyetlerini etkileyerek.
Psikosomatik etkinin yan›nda somatopsiko etkileﬂim de vard›r. Bedendeki fiziksel etkiler ve
hastal›klar, zihinsel geribildirimler yoluyla stresör
olarak hizmet eder. Kanser bunun en iyi örne¤idir. Kanser oldu¤unu ö¤renen kiﬂi, bu bilgi üzerine daha fazla stres yaﬂamaya baﬂlayacakt›r. Bu tip
bir durum en baﬂta kassal gerilim ve di¤er stres
tepkilerine neden olur. Bu gerilim ve tepkiler beyinde daha fazla uyar›lmaya neden olur ve bu
döngü baz› kiﬂiler için olumsuz bir ﬂekilde devam
ederek hastal›¤›n ilermesine neden olur (Allen,
1983).
Stres ve hastal›k konusu içinde üzerinde
önemle durulmas› gereken sistem ba¤›ﬂ›kl›k sistemidir.

Stres ve Ba¤›ﬂ›kl›k
Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin kendi kendini yönetti¤i
ve merkezi sinir sisteminden çok az destek ald›¤›
ﬂimdiye kadar, genel olarak kabul edilen bir görüﬂ
olmas›na karﬂ›n, son y›llarda ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
di¤er sistemlerle ve homeostatise ve beyinden gelen düzenlemeye duyarl› oldu¤u görülmektedir.

Art›k günümüzde ba¤›ﬂ›kl›k iﬂlevlerinin de koﬂullanabildi¤ine; psikososyal faktörlerle ba¤›ﬂ›kl›k
yeterlili¤inin iliﬂkili oldu¤una; psikoaktif ilaçlarla
ba¤›ﬂ›kl›k yeterlili¤inin ba¤lant›l› oldu¤una iliﬂkin kan›tlar birikmektedir (Rice, 1999). Bu nedenle de psikonöroimmunoloji denilen yeni bir
alan h›zla geliﬂmektedir.
Beden kendisini d›ﬂar›dan gelen istilac› güçlerden (zehirler, mikroplar, tozlar, vb.), ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi arac›l›¤› ile korur. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
baﬂl›ca görevi; vücudu, virus, bakteri, mantar ve
parazit gibi enfeksiyona yol açan ajanlara karﬂ›
savunmak ve bedenin bozulan k›s›mlar›n› onarmakt›r (Sapolsky, 1994; Rice, 1999). Ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi hücrelerinin kan›n içinde, lenf sisteminde
ve dokular aras›nda gezebilme ve antijene maruz
kal›nan yerlere geçip yerleﬂebilme özellikleri vard›r. Bu özellikler sayesinde bireyi enfeksiyon,
kanser ve otoimmün hastal›klardan korur (Alt›ntu¤, 1999). Beyin, ba¤›ﬂ›kl›k durumundaki de¤iﬂiklikleri denetlemekte ve tepki vermektedir. Bu
de¤iﬂiklikler, hipotalamus ve hipofiz bezi hormonlar› taraf›ndan denetlenmektedir. Bunlar taraf›ndan salg›lanan bir çok hormonun ba¤›ﬂ›kl›k gücüne etkisi vard›r. Bu hormonlar›n normal sal›n›m›n› etkileyecek herhangi bir stres süreci, ba¤›ﬂ›kl›k davran›ﬂ›n› da etkileyecektir (Goldberger
ve Breznitz, 1982). Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin en
önemli özelli¤i vücuda giren yabanc› yap›lar› tan›y›p yok etmesidir (Rice, 1999). Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, tümör geliﬂmeden hatta geliﬂtikten sonra bile
normal hücreden baz› farkl›l›klar gösteren tümör
hücrelerini tan›y›p ortadan kald›rabilme kapasitesine sahiptir (Alt›ntu¤, 1999).
Kronik stres yaﬂant›s› ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
olumsuz bir ﬂekilde etkileyebilir. Sistem böylesi
yo¤un ve uzun süren stres yaﬂant›s› karﬂ›s›nda zay›flar ve çöker. Sonuçta, yabanc› maddeler vücuda ve organlara girebilir, var olanlar güçlenebilir;
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ba¤›ﬂ›kl›k sistemi kendi titizli¤ini aﬂ›r› düzeye getirip, sistemin kendisinin hastal›k oluﬂturmas›na
neden olabilir.
Savunmalar lemfosit ve monosit ad› verilen
hücreler (akvuvarlar) taraf›ndan yap›l›r. Lemfositler T ve B hücreleri olmak üzere ikiye ayr›l›r:
Kemik ili¤inde üretilip, timus bezinde büyütülen
T hücrelerinde; bask›lay›c› ve sitotoksik öldürücü
hücreler bulunur, kemik ili¤inde üretilen B hücreleri ise antikor üretir. T hücreleri, hücresel, B hücreleri, ise s›v›sal ba¤›ﬂ›kl›k oluﬂturur. T hücreleri
tüberküloz gibi bakteri enfeksiyonlar› ve virütik
enfeksiyonlarla savaﬂ›rlar. Ayr›ca kanser hücrelerine, mantar hücrelerine ve nakledilen organlar›n
hücrelerine sald›r›rlar. B hücreleri ise antikorlar
üretip yabanc› maddeleri nötralize ederler. T hücreleri sayesinde yap›lan hücre arac›l› ba¤›ﬂ›kl›k
tepkileri strese karﬂ› daha duyarl›d›r (Rice, 1999).
Bir enfeksiyon ajan› vücuda hücum etti¤inde,
ajan makrofaj denilen bir monosit türü taraf›ndan
tan›n›r (Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bir sald›rgana rastlad›¤› zaman, bir sonraki sald›r›ya daha iyi haz›rlanmak için o bulaﬂ›c› ajan hakk›nda immünolojik
bir haf›za geliﬂtirir). Makrofaj, yabanc› hücreyi T
hücresiyle tan›ﬂt›r›r tan›ﬂt›rmaz, T hücreleri istilaya cevap olarak ço¤almaya baﬂlar ya da B hücrelerini uyararak ço¤almas›n› sa¤lar. T hücrelerinin
ço¤almas› ile sitoksik öldürücü hücreler harekete
geçer ve ço¤al›r. Bu hücreler bulaﬂ›c› hücrelere
sald›r›r ve onlar› yok eder. B hücrelerinin baﬂl›ca
görevi ise; sald›rgan bulaﬂ›c› ajanlar› özel haf›zas› dolay›s› ile tan›yarak, özel ﬂekilleri sayesinde
onlara ba¤lanacak proteinleri-antikorlar› ay›rmak
ve üretmektir. Oluﬂturulan antikor bir yap-boz gibi o bulaﬂ›c› ajana kilitlenir ya da yap›ﬂ›r ve etkisiz hale getirirler (Sapolsky, 1994).
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bütün dolaﬂ›ma yay›lm›ﬂt›r
bu nedenle, farkl› hücre tipleri aras›nda iletiﬂimi
sa¤layacak kimyasal habercileri vard›r (interlökin

ve interferon vb.) ve bunlar›n hepsinin de ayr› görevleri vard›r (Sapolsky, 1994).
Ba¤›ﬂ›kl›k sistemi görevi dolay›s›yla, kendisi
ile, kendisi olmayan› ay›rt eder. Bu özellik ile ilgili bir problem oldu¤unda; ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bulaﬂ›c› ajan›n istilas›n› gözden kaç›rabilir, sistem
vücudun normal bir parças›n› yanl›ﬂl›kla bulaﬂ›c›
bir ajan olarak görebilir ve ona sald›rabilir. Bu
durumda multiple sklerosis ve gençlik diyabeti
gibi otoimmün hastal›klar oluﬂabilir (Sapolsky,
1994).

Stres ve Ba¤›ﬂ›kl›k Sistemi ‹liﬂkisi
Belirli bir süre devam eden stres, ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminde birkaç iﬂ yapar: yeni akyuvarlar›n yap›lmas›n› ve kana gönderilmesini engeller; akyuvarlar›n kanda kalma süresini azalt›r; antikor üretimini engeller; akyuvarlar aras›ndaki iletiﬂimi
bozar. Bunlar olmay›nca da ba¤›ﬂ›kl›k sistemi iﬂlevini yapamaz hale gelir. Kronik strese ba¤l› olarak artan glukokortikoidler, timüs bezinde lemfosit yap›lmas›n› durdurur. Glukokortikoidler, interlökin 1 ve interferon gibi mesajc›lar›n salg›lanmas›n› da etkilediklerinden kanda bulunan akyuvarlar›n da enfeksiyon alarm›na daha yavaﬂ tepki
göstermesine yol açar; lemfositler de protein olduklar›ndan onlar› glukoza çevirerek dolaﬂ›mdaki say›s›n› azalt›rlar. Ayr›ca lenfositlerin içine girip intihar proteini sentezi yapt›r›p DNA’s›n› parçalarlar (Sapolsky, 1994).
Stres yaﬂanmaya baﬂlad›¤› s›rada (ilk 30 dk.)
ba¤›ﬂ›kl›k sistemi bask›lanmaz, tersine güçlendirilir. Bu ilk aﬂamadaki ba¤›ﬂ›kl›k sistemi hareketlerinden glukokortikoidler ve sempatik sistem sorumludur. Yaklaﬂ›k bir saat sonra bu glukokortikoid ve sempatik aktivasyon tersine etki yapmaya
baﬂlar. Orta düzeyde ve k›sa süreli stresler için
bask›lay›c› glukokortikoidlerin etkisi, durumu yeniden dengeye getirmeye yard›mc› olur. Gluko73
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kortikoidler baﬂlang›ç aﬂamas›nda, sadece yaﬂl›
ve iyi çal›ﬂmayan lemfositleri etkisiz hale getirirler, bu da bir anlamda iﬂlevseldir çünkü ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin kendini yenilemesine yard›mc› olur.
Ayr›ca glukokortikoidler lemfositlerin kandan
at›m›n› sa¤lay›p onlar› ihtiyaç olan enfeksiyon
bölgelerine gönderir. Yo¤un ve uzun süreli streslerde glukokortikoidlerin çok yo¤un salg›lanmas›,
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde stresin ilk baﬂlang›ç seviyesindeki gibi üst düzeyde aktivite olmas›n›
engeller. Bunun da iﬂlevsel bir de¤eri vard›r. Çünkü sürekli üst düzeyde aktive olan bir ba¤›ﬂ›kl›k
sistemi kendi kendine sald›rmaya baﬂlayabilir.
S›k tekrarlayan streslerde ba¤›ﬂ›kl›k yükselmesi
ve baﬂlang›ç noktas›na düﬂüﬂü çok s›k olur, bu durum düzensizli¤e yol açabilir ve otoimmün hastal›klara geçiﬂi kolaylaﬂt›rabilir (Sapolsky, 1994;
Rice, 1999). Sonuç olarak glukokortikoidlerin ve
di¤er bask›lay›c› hormonlar›n, ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde geçici bir aktivasyona yol açt›¤›, savunmalar› art›rd›¤›, keskinleﬂtirdi¤i, uygun cephelere
gönderdi¤i; ancak bir süre sonra kendi kendisine
sald›rmas›n› engellemek için iﬂlemi tersine döndürdü¤ü söylenebilir (Sapolsky, 1994).
Araﬂt›rmalar stresin savunmac› hücreleri azaltt›¤›n› ve bu nedenle kiﬂilerin ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
zay›flad›¤›n› vurgulam›ﬂt›r. Ayr›ca araﬂt›rmalar,
stresin yaratt›¤› tahribat›n, her zaman sabit olmad›¤›n›; kiﬂinin stres öncesi duygudurumunun hücre say›s›ndaki azalmay› etkiledi¤ini belirtmiﬂlerdir. Yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmada da stresin ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde yapt›¤› tahribat›n sosyal ba¤lamdan da etkilendi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. O¤ullar›n›
kaybeden iki baban›n birinin kayb› savaﬂta, di¤erinin kayb› ise trafik azas›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Yap›lan ölçümler o¤lu savaﬂta ölen baban›n ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde o¤lu trafik kazas›nda ölen babaya göre daha az hasar tespit edilmiﬂtir (Rice,
1999). Bu durumda, o¤lu savaﬂa giden baban›n

kendini bu olas›l›¤a haz›rlam›ﬂ oldu¤u, baﬂ etme
yöntemlerini daha iyi kullanabildi¤i ve ba¤›ﬂ›kl›k
sisteminin bu nedenle daha az hasara u¤rad›¤›
söylenebilir.
Reichlin’e göre (1993), stresin ba¤›ﬂ›kl›k sistemi üzerindeki olumsuz etkileri bilinmekle beraber
bunu nesnel olarak kan›tlamak kolay de¤ildir.
Homeostatik mekanizmalar›n yürütülmesinde sinir sistemi, endokrin sistem ve ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin karﬂ›l›kl› etkileﬂimleri çok önemlidir (akt.,
Alt›ntu¤, 1999). Kiﬂinin duygu durumunun ve
strese verdi¤i yan›t›n ﬂekli, o kiﬂinin enfeksiyon
hastal›klar› veya kanser ile olan savaﬂ›n› de¤iﬂtirebildi¤i gibi, otoimmün hastal›klar›n seyrini de
etkileyebilir (Alt›ntu¤, 1999).
Araﬂt›rmalardaki ölçümlerin sonuçlar›, stresin
türüne (akut/kronik), süresine ve ölçüm al›nan döneme göre de¤iﬂmektedir (Evans, Clow ve Hucklebridge, 1997). Vücut strese neden olan uyaranlar›n biçimi ve s›kl›¤›na göre farkl› tepkiler gösterir; strese gösterilen tepkinin s›kl›¤› ve ﬂiddeti ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin çal›ﬂmas›n› düzenler; ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin baﬂ etme düzeyi de hangi hastal›¤a
yakalan›laca¤›n› ve ne kadar çabuk direnç gösterilece¤ini belirler (Sapolsky, 1994).

Kalp-Damar (Kardiyovasküler)
Sistemi ve Hastal›klar›
Kardiyovasküler hastal›klarda stresin rolünü
kesin olarak belirlemek hemen hemen mümkün
de¤ildir. Bunun nedeni, stresin tek baﬂ›na bir faktör olmamas› ve stresin di¤er risk faktörlerine katk›s›n›n olmas›d›r (Girdano ve Everly, 1986).
Kardiyovasküler sistem hastal›klar›, kalbin yap›s› ve ritmine, sistemik kan ak›ﬂ›na, kan damarlar›n›n yap›s›na ve kan›n unsurlar›na ba¤l›d›r.
Bunlar birbirine karmaﬂ›k bir biçimde ba¤l› olduklar› ve birisinin iﬂlevinin bozulmas›, di¤erleri-
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ni de etkileyece¤i için ayr› ayr› düﬂünülemez
(Girdano ve Everly, 1986).
Kardiyovasküler sistemin aktive edilmesi di¤er sistemlere göre k›smen daha kolayd›r. Stres
karﬂ›s›nda sistemdeki ilk de¤iﬂiklik, kalbin daha
h›zl› ve kuvvetli atmas›d›r. Bu durum, parasempatik sistemin aktivasyonunun azalmas›, sempatik
sistemin aktivasyonunun artmas› ve troksin salg›lanmas›yla meydana gelir. Kan daha h›zl› ve daha
güçlü hareket eder (Sapolsky, 1994).
‹kinci de¤iﬂiklik kan damarlar›nda meydana
gelir: Kalbin görevi vücut hücrelerine kan pompalamakt›r. Kan, hücrenin yaﬂamas› için temel ihtiyaç olan oksijen ve enerji yap›c› maddeleri içerir.
Kaslarla çevrelenmiﬂ boﬂlu¤u (cavity) olan kalbin, pompalama görevini yapabilmesi için kas›lmas› gerekir. Kaslar kas›l›rken boﬂluk azal›r, bu
da oda içindeki kan bas›nc›n› art›r›r. Boﬂluk içindeki bas›nç, d›ﬂ›ndaki bas›nçtan büyük oldu¤u zaman kan vücudun her taraf›n› dolaﬂan kan damarlar›na gider. Her kan damar› ayn› ﬂekilde kas›larak bas›nc›n devam etmesine ve kan›n bütün sistem boyunca hareketine yard›mc› olur. Kan damarlara pompaland›ktan sonra bas›nçla ileriye
do¤ru itilir, ortalama bas›nç yetiﬂkin bir erkekte
120 mmHg, kad›nlarda biraz daha düﬂüktür. Kalp
kas›lma döngüsünü tamamlad›¤› zaman gevﬂer ve
sistemdeki bas›nç yetiﬂkin bir erkekte ortalama 80
mmHg’ye kadar düﬂer; kad›nlarda biraz daha düﬂüktür (Girdano ve Everly, 1986).
Kalp gerekli iﬂlevini yerine getirirken ne kadar
az kas›l›rsa o kadar fazla dinlenir. Kalbin at›ﬂ h›z›n›n do¤uﬂtan bir ritmi vard›r. Kalp sürekli sinir
ak›m› al›r ve do¤uﬂtan gelen ritmi sürekli olarak
merkezi sinir sisteminden etkilenir. Kalp hem
sempatik hem de parasempatik sinir sisteminden
sinir ak›mlar› al›r. Bu nedenle her an beynin çeﬂitli merkezlerinin kontrolü alt›ndad›r. Sinirsel dü-

zenlemelere ek olarak, kalp ayn› zamanda, kalp
kas›n›n (miyocardium) kas›labilirli¤ini etkiler,
dolay›s›yla kas›lman›n h›z›n› ve gücünü art›ran
epinefrin hormonundan da etkilenir (Girdano ve
Everly, 1986).
Sinir sistemi hiçbir motor hareket talep etmedi¤i zaman bile, pek çok psikolojik durum kardiovasküler faaliyeti art›r›r. Yeni ya da ola¤anüstü
bir deneyim, korku, öfke, kayg› ya da benli¤i tehdit eden pek çok durum kalp at›ﬂ›n› h›zland›r›r
(Girdano ve Everly, 1986).
Kardiyovasküler stres tepkisinde böbre¤in
önemli bir yeri vard›r. ‹drar (antidiüretik hormon)
oluﬂumu ve idrardaki suyun kayna¤› kan dolaﬂ›m›d›r. Bu nedenle beyin stres tepkisi s›ras›nda
böbrekteki iﬂlemleri durdurur ve dolaﬂ›m sistemine suyu tekrar emme mesaj›n› iletir. Bu iﬂlem vasopresin hormonuyla sa¤lan›r. Bu hormon su dengesini de düzenler (Sapolsky, 1994).
Aﬂa¤›da çok s›k görülen kardiyovasküler sistem hastal›klar›na de¤inilmiﬂtir.
Hipertansiyon
Strese ba¤l› en s›k gözlenen kardiyovasküler
sorun kronik olarak yüksek olan kan bas›nc›, yani
hipertansiyondur. Kronik yüksek tansiyon, hem
kendi baﬂ›na bir hastal›kt›r hem de kalp-damar hatal›klar›na yol açan önemli bir risk faktörüdür.
Yetiﬂkinlerin yüzde 15-20’sinin hipertansiyon s›k›nt›s› çekti¤i, kan bas›nc›n›n 160/95’in üzerinde
oldu¤u hesaplanm›ﬂt›r (Girdano ve Everly, 1986;
Rice, 1999).
Kalp gibi, kan damarlar›n›n da do¤uﬂtan gelen
bir iﬂleyiﬂ tarz› vard›r. Bu iﬂleyiﬂ organizman›n
ihtiyaçlar›n› karﬂ›layabilmek için sürekli olarak
merkezi sinir sistemi taraf›ndan etkilenir (otonom
sinir sistemi, hormonlar) ve her an de¤iﬂtirilebilir.
Kalp kendisi kan› pompalad›¤› anda damarlar
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üzerine yüksek bir bas›nç uygular. Bu durumda
tansiyon da yüksek oldu¤unda baz› ince damarlar,
zay›f damarlar çatlayabilir ve ani kardiyovasküler
problemlere ya da ölüme yol açabilir (Rice,
1999).

Stresle ‹liﬂkisi
Stres an›nda bedenin kan bas›nc›n› düzenlemeye ve kontrol etmeye yönelik her mekanizmas› etkilenir. Psikofizyolojik stres tepkisinin her
ekseni (ACTH, TTH, ADH) kan bas›nc›n› art›rma
yönünde iﬂler, bu nedenle kim olursa olsun tansiyonu yükselir. Kan bas›nc›n› düzenleyici mekanizmalar da çal›ﬂmaz, çünkü onlar da stresin etkisi alt›nda bulunmaktad›r (Sapolsky, 1994).
Kalbin aktivitesini art›ran fizyolojik olaylar ﬂu
ﬂekilde gerçekleﬂmektedir: Stres an›nda kalp at›ﬂ
h›z› ve vuruﬂ hacmi, sempatik sinir sistem müdahalesi ile artar; bu art›ﬂ, adrenal medullan›n epinefrin/norepinefrin salg›lamas›na ve kardiyak aktivitenin daha uzun sürmesine ve damarlar›n kas›lmas›na neden olmaktad›r (1/2 ya da 1 saat).
Troksin ekseni etkisiyle de kardiyak ç›kt›s› %50
artarak, birkaç hafta sürer. Aldesteron ve vasopresin böbrekleri etkiledi¤i için (su tutulmas›), dolaﬂ›mda çok s›v› bulunmas›, kalbin daha h›zl› çal›ﬂmas›na neden olmaktad›r. Kortizol alyuvar say›s›n› art›rarak kan›n daha çok oksijen taﬂ›mas›n› sa¤lar; bu durum kan›n kal›nlaﬂmas›na neden olurken, ak›ﬂ›na da engel olur (geri bas›nç); bunu önlemek için de damarlar kas›larak kan› ileriye do¤ru iter (ileri bas›nç) (Rice, 1999).
Kan›n hacmini art›ran fizyolojik olaylar ise
ﬂöyle gerçekleﬂmektedir: Aldesteron ve vasopresin böbreklerde tuz ve suyun tutulmas›na; kan dolaﬂ›m›na giren su da, damarlardaki s›v› hacminin
artmas›na neden olmaktad›r. Kan hacminin artmas› ise damar direncini azaltmaktad›r (Rice,
1999).

Hipertansiyonda baroreseptörlerin rolü yads›namaz: stresten sonra kan bas›nc›n› normal düzeye döndürmek için görev yapan yap›lara baroreseptör ad› verilir. Bu yap›lar, bedenin çeﬂitli bölgelerindeki bas›nca karﬂ› duyarl› yap›lard›r. Bunlar›n en önemlileri, boyunda yer alan karotid damarlar›d›r (beyne kan gönderen damarlar). Beyni
korumak için beyne giden bu kan bas›n›nc›n›n
kontrol edilmesi gereklidir. Bu damarlardaki baroreseptörler kan bas›nc›n›n yüksek oldu¤u mesaj›n› hipotalamusa gönderir, hipotalamus da bedene bas›nc›n düzenlenmesi gerekti¤i mesaj›n› gönderir. Yüksek tansiyonun kronikleﬂmesi baroreseptörleri duyars›zlaﬂt›rd›¤› için duyarl›l›k eﬂi¤ini
yükseltir. Stres durumu geçti¤inde beden normal
düzeyine dönse bile baroreseptörler yüksek eﬂi¤i
ile çal›ﬂmay› sürdürür (Allen, 1983).
Korku, öfke ve kayg› gibi psikolojik durumlar,
damarlar›n çap›n› de¤iﬂtirebilir, tehlike durumu
söz konusu olmasa bile tehdit ihtimaline karﬂ› fiziksel bir tepki yaratabilir (Girdano ve Everly,
1986).
Jorgensen’e göre yükselmiﬂ kan bas›nc›, olumsuz duygular ve kendini ifade edememe gibi kiﬂilik özellikleri ile daha fazla ba¤lant›l›d›r. Ona göre kiﬂilik özellikleri ve duygular biyolojik süreçleri etkileyebilir (akt., Rice, 1999).

Aterosklerosis (Damar Sertli¤i)
Kardiyovasküler sistem ile ilgili di¤er sorun,
ya¤ maddelerinin kan damarlar› duvarlar›nda
birikmeye baﬂlamas› ve damarlar›n daral›p t›kanmas› yani arterosklerosistir. Damarlar darald›¤›nda bas›nç artar. ‹leri düzeyde aterosklerosiste damarlar tamamen t›kan›r ve kan geçemez hale gelir. Bu durumda o bölgedeki dokular ölmeye baﬂlar (Rice, 1999).

Aterosklerosis üç aﬂamada oluﬂur:
1. Aterogenesis: Kan damarlar›n›n iç civar›ndaki dokunun hasar görmesi. Bu hasar kanda do-
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¤al olarak dolaﬂan nitrit ya da kolestrol nedeniyle
gerçekleﬂir. Beden bu hasar› tamir etmeye çal›ﬂ›r
ancak bunu yapabilmek için damar sistemi, damar›n iç cidar›n› ya¤ dokusu ile s›var. Aterosklerosis
normal olarak her yetiﬂkinde bulunan bir durumdur.
2. Aterosklerosis: Tamir çabas› devam ettikçe,
ya¤ tabakas›n›n kal›nlaﬂ›p plaka haline gelmesi ve
damar›n cidar›n› daraltmas›d›r.
3. Arteriosklerosis: Kolestrol plakas›n›n sertleﬂmesi anlam›ndad›r. Damarlar›n esnekli¤ini
kaybetmesi; çatlaklar›n oluﬂmas›na ve ani bir bas›nç yükselmesinde çatlak yerlerin aç›lmas›na yol
açabilir.

Stresle ‹liﬂkisi
Her madde gibi kolestrol da asl›nda vücut için
yararl› bir maddedir. Dokular›n su geçirmezli¤ini
sa¤layarak damardan kan›n rahat geçmesini sa¤lar (aksi takdirde s›v› hacmi artar). Problem kolestrol düzeyinin yüksek olmas›d›r. Kolestrol düzeyi lipitik enzimler (lipidi/kolestrolü parçalayan
enzim) taraf›ndan kontrol edilir. Lipitik enzim damar içinde dolaﬂ›rken kolestrolü parçalay›p, daha
ince bir düzeyde kalmas›n› sa¤lar. Ancak vücudun enerji üretimi s›ras›nda (stres dönemlerinde)
kortizol protein olan bu lipitik enzimi de glukoza
dönüﬂtürmeye çal›ﬂ›r; bu nedenle bu enzimlerin
h›zla say›s› azal›r. Bu enzimler olamad›¤› için de
kolestrol tabakas› gittikçe kal›nlaﬂ›r (Girdano ve
Everly, 1986; Rice, 1999).
Bu tür tabakalarla kaplanm›ﬂ bir damar elastikli¤ini kaybedip sertleﬂerek arteriosklerosisin
ilerlemesine neden olur. Bu durumda da kan bas›nc› artar, dolay›s›yla hipertansiyona ve kalp hastal›¤›na yol açar (Girdano ve Everly, 1986). Bazen de damarlar›n içine biriken bu plakalar yüksek kan bas›nc› nedeniyle kopup bedenin herhangi bir bölgesindeki k›lcal damarlar› t›kar. Dolay›s›yla kalp krizi, felçler ya da trombosit gibi olay-

lar meydana gelebilir (Rice, 1999).
Stres tepkisi pek çok yönüyle damar sertli¤ini
h›zland›r›r. her ﬂeyden önce stres hipotalamus-hipofiz-adrenal bezinde oluﬂan sistemi harekete geçirir ve sempatik sistem kontrolüneki “savaﬂ ya da
kaç” tepkisini baﬂlat›r. Sistem içinde (kan dolaﬂ›m›nda) katekolaminler (stres hormonlar›) dolaﬂmaya baﬂlar ve sistemi acil durum için haz›r tutar.
Ayn› anda kalp at›ﬂlar› h›zlan›r, tansiyon yükselir,
yüzeydeki kaslara giden kan› ulaﬂt›rmak üzere
kan hacmi artar ve solunum h›zlan›r. Bu aktivitenin uzun süre bu ﬂekilde gitmesi damarlara olan
bas›nc›, dolay›s› ile damar tahribat›n› art›r›r. Tahrip edilen damarlar›n tamiri için sistem daha çok
ya¤ plaklar› oluﬂturur ve bir k›s›r döngü baﬂlar.
Arterosklerosis ve hipertansiyona yol açan pek
çok faktör vard›r: kolesterol ve doymuﬂ yaﬂ oran›
yüksek beslenme (kan damarlar›nda biriken ya¤›n
miktar›n› art›r›r), hareketsizlik (bu besinlerin kullan›m›n› azalt›r), sigara içme (sempatik sinir sisteminin uyar›lmas›n› taklit ederek kan damarlar›n›
daralt›r ve kalp at›ﬂ›n› h›zland›r›r), obezite, cinsiyet (erkek olmak), yaﬂ, kal›t›m ve kuﬂkusuz di¤er
pek çok nedenin alt›nda yatan stres (Albrecth,
1979; Girdano ve Everly, 1986). Sigara ayr›ca
içerdi¤i nikotin arac›l›¤›yla da damarlar›n iç yüzünde hasara yol açt›¤›ndan aynen stres hormonlar› gibi, damarlar› tamir etmek amac›yla damarlarda ya¤ plakas›n›n birikmesini h›zland›r›r. Damarlardaki strese ba¤l› hasarlar özellikle de damarlar›n çatallaﬂt›¤› bölgelerde daha fazla olur
(ﬁahin, 2003).
Kalp Krizi (Miyokardial Enfarktüs)
Kalp krizi; kalbin belirli bölgesine gitmesi gereken kan›n ak›ﬂ›n›n bir nedenle engellenmesi
olarak tan›mlanabilir. Kalp kaslar› sürekli hareket
halindedir ve sürekli beslenmesi gerekir. Bu besin
ak›ﬂ›ndaki herhangi bir nedenle gerçekleﬂen en77
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gellenme, oradaki kan hücrelerinin ölümüne neden olur. Kan hücrelerinin ölmesinin artmas› ile
kalp, vücuda yeterli oranda kan pompalayamaz ve
kapasitesinin üzerinde çal›ﬂmaya devam eder. Ard›ndan bu çal›ﬂmay› da sürdüremez hale gelir ve
bu durumda kalp krizi yaﬂan›r (Girdano ve
Everly, 1986; Rice, 1999).
Hipertansiyon konusunda rolünü ele ald›¤›m›z
baroreseptörlerin referans düzeyinin eski haline
dönememesi ve yüksek tansiyonun kronik hale
gelmesi de kalp krizinin nedenlerinden biridir
(Allen, 1983).
Kan damarlar›n›n iç çap›n› daraltan ya¤ tabakalar› (atereosklerosis) kan›n damar içinde ak›ﬂ›n›
güçleﬂtirdi¤i için, oksijen da¤›t›m›n›n azaltmas›na
neden olur. Bu durum da kalp krizine neden olabilir (Girdano ve Everly, 1986).
Yukar›da anlat›lan bir çok nedenle damarlar
ayn› zamanda incelip zay›flayabilir. Zay›flayan
bir damar›n herhangi bir yerinde oluﬂan k›r›lma
da kan›n o bölgeden d›ﬂar›ya akmas›na neden
olur. Felçlerin bir bölümü de bu ﬂekilde oluﬂur:
Kan gitmesi gereken yerlere gitmeyince, o bölgelerdeki hücreler birkaç dakika içinde ölür (Rice ,
1999).
En s›k karﬂ›laﬂ›lan felçler beyin felçleridir.
K›lcal damarlar›n t›kanmas› ya da çatlamas› nedeniyle kan ulaﬂmayan beyin hücreleri hemen ölmeye baﬂlar, bu durumun devam etmesi felce neden
olmaktad›r. Felç durumunda; bellek, motor koordinasyon ve biliﬂsel yeteneklerin bir k›sm› ya da
tamam› yitirilebilir (Allen, 1983).

Stresle ‹liﬂkisi
Yap›lan araﬂt›rmalar, kalp hastalar›nda fiziksel
stres kadar zihinsel stresin de tehlikeli oldu¤unu
göstermiﬂtir (Bairey ve ark., 1991). Kalp hastalar›ndaki risk, büyük ihtimalle zihin-beden-davran›ﬂ aras›ndaki etkileﬂime; zihnin olaylar› nas›l yo-

rumlad›¤›na, vücudun buna nas›l tepki verdi¤ine
ve davran›ﬂlarla kendini stresli durumlara nas›l
soktu¤una ba¤l›d›r. Araﬂt›rmalarda, kalp-damar
hastal›klar› için akut-kronik stres, sald›rgan davran›ﬂ e¤ilimleri, depresyon, sosyal destek azl›¤›,
sosyo-ekonomik durum, önemli psikososyal risk
faktörleri olarak belirlenmiﬂtir. Araﬂt›rma sonuçlar›na göre di¤er bulgular da ﬂöylerdir: Sosyal
deste¤i az, sosyal iliﬂki a¤lar› zay›f olan bireyler
iki veya dört kat daha fazla kalp hastal›¤›, felç, solunum ya da mide rahats›zl›klar›na yakalanmaktad›rlar. Ayr›ca kalp-damar hastal›klar› ve olumsuz
duygular, aile-sosyal iliﬂkilerde güçlük aras›nda
anlaml› iliﬂkiler bulunmuﬂtur. Olumsuz düﬂünce
yap›lar›na sahip bireylerin kalp hastal›¤›na yakalanma riski olumsuz düﬂünce yap›lar›na sahip olmayanlara göre daha yüksektir (www.worldhealth.org).
Yap›lan baﬂka bir araﬂt›rmada, kalp hastalar›
ile stresle baﬂa ç›kma e¤itimi konusu incelenmiﬂtir. 28 kalp hastas› stresle baﬂa ç›kma e¤itimine
kat›lm›ﬂ, %66’s› on iki haftal›k stres yönetimi e¤itimini tamamlam›ﬂt›r. E¤itimi tamamlayan hastalarda kayg› ve depresyon azalm›ﬂ, genel olarak
psikolojik iyileﬂme saptanm›ﬂ, bunun yan› s›ra,
hastalar bu dönem sonunda izlendiklerinde daha
az gö¤üs a¤r›s› yaﬂad›klar›n›, so¤uk alg›nl›¤›na
yakalanmad›klar›n› ifade etmiﬂlerdir (Trizcieniecka ve Steptoe, 1994).
Migren
Stresle ilgili di¤er damar (vasküler) sorunu,
vasküler baﬂa¤r›s› ya da bilinen ad›yla migren
a¤r›s›d›r. Bu a¤r›, zonklay›c› bir a¤r›d›r; a¤r›ya
baﬂ dönmesi, mide bulant›s› ve oryantasyon
bozuklu¤u eﬂlik eder. Zonklama, a¤r›n›n kalp
at›ﬂlar› ve damar sistemi ile ilgili oldu¤unu gösterir (Girdano ve Everly, 1986; Rice 1999).
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Migren, beynin içindeki ve çevresindeki kan
damarlar›n›n daralmas›yla baﬂlar, a¤r› gelmeden
önce el ve ayaklar so¤ur ve kan baﬂa do¤ru yükselir. Kafatas› içindeki kan art›ﬂ›na ba¤l› olarak
bas›nç oluﬂur ve bu bas›nç a¤r› yapar. Kalbin her
at›ﬂ› ile bas›nç artar ve düﬂer (zonklaman›n nedeni). Kiﬂi prodromal faz olarak bilinen aﬂamada,
bulant›, aﬂ›r› sinirlilik, sese ve ›ﬂ›¤a karﬂ› normal
d›ﬂ› bir duyarl›l›k gösterir (Rice, 1999).

Stresle ‹liﬂkisi
Migrenin; stres s›ras›nda adrenal medulladan
salg›lanan norepinefrinin damarlar›n kas›lmas›na
neden olmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Bu nedenle stresle en yak›n iliﬂkide olan hastal›klardan biri olarak kabul edilir (Rice, 1999).

Sindirim Sistemi ve Hastal›klar›
Sindirim sistemi çal›ﬂmas› için yo¤un enerji
gerekir; memelilerde enerjinin % 10-23’ü sindirim için harcan›r.
Sindirim sistemi, yiyeceklerin al›nmas›, mekanik olarak parçalara ayr›lmas›, peristalsis ad› verilen ritmik hareketlerle barsaklar›n içinden geçmesi ve küçük besin parçac›klar›n›n, vücudun enerji
ya da doku oluﬂturmak üzere kullanmas› için kan
ﬂekeri (glikoz), basit ya¤ asitleri (gliserid) ya da
aminoasitler (protein yap› taﬂlar›) halinde sindirilmesi için enzim sa¤lanmas›ndan sorumludur.
Oluﬂturulan basit yap› taﬂlar› kan ak›ﬂ› arac›l›¤› ile
ihtiyac› olan hücrelere ulaﬂt›r›l›r. Böylece hücreler bu yap› taﬂlar›n› kullanarak, görevleri s›ras›nda ihtiyaç duyduklar› protein, ya¤ ve karbonhidrat
ihtiyaçlar›n› karﬂ›larlar. Bu basit yap› taﬂlar› beden taraf›ndan yak›larak enerjiye çevrilir (Girdano ve Everly, 1986; Sapolsky, 1994).
Stres tepkisi s›ras›nda parasempatik sistem
devreye girdi¤inde sindirim sistemi ﬂöyle çal›ﬂ›r
(Sapolsky, 1994):

1. A¤›z kurur, tükürük salg›lamas› durur. Mide
ö¤ütmeyi durdurur, enzimler ve sindirim asitlerinin salg›lanmas› durur. ‹nce ba¤›rsaklar iﬂlevlerini yerine getirmez ve emilim yap›lmaz.
2. Enerji depolanmas› ve insülin salg›lanmas›
durdurulur.
3. Stres durumunun ortaya ç›kmas›yla enerji
ihtiyac› azald›¤›ndan glukokortikoid salg›lanarak
besinlerin ya¤ hücrelerine geçiﬂi engellenir. Depolanan enerji, ihtiyac› olan organ ya da sistemlere iletilir ve enerji tüketilmeye baﬂlar.
4. Vücut, stres hormonlar›n› (glukokortikoidler, glukojenler, epinefrin, norepinefrin) salg›lad›¤› süre boyunca depolama ad›mlar› tersine iﬂler.
Bu aﬂamada ya¤ asitleri, gliserol ve glikoz kana
kar›ﬂ›r. Ayr›ca, bu hormonlar çal›ﬂmayan kaslardaki proteinin de aminoasite dönüﬂmesini sa¤lar.
5. Vücut aminoasitleri karaci¤ere nakleder,
karaci¤er glikonogenesis olarak adland›r›lan iﬂlemle aminoasitleri glikoza dönüﬂtürür. Glikoz
tehlike s›ras›nda enerji olarak kullan›lmaya haz›rd›r.
6. Glukokortikoidler bedenin savaﬂ ya da kaç
tepkisi s›ras›nda görevi olmayan tüm kas hücrelerine besin iletimini durdurur; tüm besin enerji ihtiyac› olan organlara gönderilir.
Sindirim sisteminin do¤uﬂtan bir ritmi vard›r
ve hareketlerini, boﬂalt›m›n› ve enzim salg›lamas›n› kontrol eden say›s›z refleksle yönetilir. Sindirim sistemi ayr›ca motivasyon sistemi ile de ba¤lant›l›d›r; açl›k, yiyecek bulma davran›ﬂ›n›n ortaya ç›kmas›na neden olur. Açl›¤› ve iﬂtah› kontrol
eden merkezler hipotalamustad›r (Girdano ve
Everly, 1986).
Sindirim sistemi, duygudurumdaki de¤iﬂikliklere, tipik sempatik-parasempatik süreçten daha
karmaﬂ›k bir ﬂekilde tepki gösterir. Pavlov’un
klasik koﬂullanmas› ile, sindirim sisteminin duy79
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gudurumdaki de¤iﬂikliklerle harekete geçmesi
bilgisi uyumludur. Duygular›n mideye giden yemek borusu kaslar›n›n istemsiz olarak kas›lmas›na neden oldu¤u bilinmektedir. Kaslar›n istemsiz
kas›lmas›, besini sindirim sistemi boyunca taﬂ›yan
ritmik hareketleri bozar ve yutmay› zorlaﬂt›r›r,
hatta baz› durumlarda imkâns›z k›lar (Girdano ve
Everly, 1986).
Midenin de duygusal tepki sisteminin bir parças› oldu¤u bilinmektedir. Pek çok kayg› testinde
midenin durumu da göz önüne al›nmaktad›r. “‹ﬂtah›m yok”, “midem kemiriliyormuﬂ gibi hissediyorum”, “kusacakm›ﬂ gibi hissediyorum” gibi ifadeler ço¤u zaman, kayg› ve duygusal uyar›m›n fiziksel semptomlar› olarak tan›mlan›r. Ülser, yo¤un bir ﬂekilde sorumluluk taﬂ›yan, kararlar› verme konumunda kalan profesyonellerin ve yöneticilerin hastal›¤› olarak görülmektedir (Girdano ve
Everly, 1986).
Ülser
“Helicobacter pylori” ad› verilen bir bakteri,
ülserin nedeninin bir k›sm›n› aç›klamaktad›r. Bu
bakteri aside dirençli olmas› ve korucuyu bikarbonat örtüsü ile kapl› olmas›ndan dolay› midenin
asitli ortam›nda yaﬂam›n› sürdürür. ‹nsanlar›n neredeyse yüzde yüzünün midesinde bu bakteri bulunur. Bakteri midenin alt k›sm›ndaki dokular›n
kendi asidine karﬂ› direncini azalt›r (Sapolsky, 1994).
Ancak ﬂu da bilinmektedir ki, bakterinin var
oldu¤u her insan ülser olmad›¤› gibi, her ülser
olan insanda da bakteri saptanmam›ﬂt›r.
Mide kas dokusundan yap›lm›ﬂt›r. Midenin
kendi kendisini ö¤ütmemesi için kendine özgü bir
mekanizmas› vard›r. Kendini kendi üretti¤i enzim
ve asitlere karﬂ› koruyabilmek için mukus s›v›s›
ile kaplar. Mukus s›v›s›n›n kal›nl›¤› ve salg›lanan
enzimlerin yeterli olmamas›, ülsere neden olur,
yani mide kendi kendini yer (Rice, 1999).

Midede ya da mideyi çevreleyen organlarda
oluﬂan ülserler peptik ülserler olarak adland›r›l›r.
Midedeki ülserler gastrik ülserler olarak adland›r›l›r. Midenin biraz üstündekiler esophageal ülserlerdir. Midenin s›n›r›ndakiler, yak›n›ndakiler ise
duodenal ülserlerdir (Sapolsky, 1994).
Bir çok klinik çal›ﬂma h›zl› (birkaç günde) geliﬂen bir ülser alt türü oldu¤u konusunda ayn›
sonuca ulaﬂm›ﬂt›r. Bu ülser tipi, çok stresli krizlere, ciddi bir enfeksiyona, önemli bir kazadan veya cerrahi müdahaleden do¤an travmaya ya da
vücudun büyük bir k›sm›n›n yanmas›na maruz
kalan insanlarda oluﬂur. Bu tür “stres ülserleri”
baz› durumlarda hayat› tehdit edici olabilir (Sapolsky, 1994).
Korku, depresyon, halsizlik, gibi durumlar ise
tam tersi tepkiye yol açar, mide duvarlar› normalden daha az çal›ﬂ›r. Bu durumda da, midenin kendisini koruyacak olan mukusun azalmas› ile, midenin yiyecekleri parçalayan hidroklorik asit gibi
sert maddelere karﬂ› do¤al korumas› azal›r (Girdano ve Everly, 1986).

Stresle ‹liﬂkisi
Konu ile ilgili varsay›mlar ﬂöyledir (Sapolsky,
1994):
Asit geri çekilmesi: Stres s›ras›nda parasempatik sistem devreye girdi¤inden sindirim sistemi
yavaﬂlad›¤› için asit salg›lanmas› yavaﬂlar. Dolay›s›yla midenin kat kat koruyucu doku oluﬂturma,
mukus ve bikarbonat salg›lama iﬂleri de yavaﬂlamaktad›r. Bu durumda haz›r bekleyen bakteri
devreye girer ve midede yaralar açar.
Kan ak›ﬂ›nda ani azalma: Stres s›ras›nda ani
bir yaralanmaya ba¤l› kan kayb› ve mideye giden
kanda dramatik bir azalma olursa, kan gitmeyen
mide dokular› ölmeye ve o bölgelerde küçük felçler oluﬂmaya baﬂlar.
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Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bask›lanmas›: Stres ba¤›ﬂ›kl›k sistemini bask›lad›¤› için daha çok bakteri ürer.
Yetersiz miktarda prostoglandin: Midenin do¤al sindirim hareketleri kendisine baz› ufak tefek
hasarlar verebilir. Bu hasarlar, prostoglandin ad›
verilen bir salg› ile giderilir. Stres yaﬂant›s› s›ras›nda glukokordikoidler nedeniyle prostoglandin
sentezi engellenir. Bu yüzden de oluﬂan hasarlar
düzeltilemez.
Hangi mekanizmalar›n etkili olaca¤› insandan
insana farkl›laﬂmaktad›r. Bazen birden fazla mekanizma etkili olabilmektedir. Bir görüﬂe göre de
ülserler asl›nda stres an›nda de¤il, stres tepkisi bitip parasempatik sistem devreye girdi¤inde gerçekleﬂir. Bu görüﬂe göre, daha önce belirtildi¤i gibi, sindirim sistemi yavaﬂlay›nca asit salg›lanmas› durur. Karﬂ›l›¤›nda da koruyucu madde salg›lanmas› durur. Ancak stres geçip de sistem tekrar
çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda, mideye birden salg›lanan
asidi karﬂ›layacak koruyucu maddeler yetmedi¤i
için asit mide duvar›n›n kendisine zarar verir.
Bakteri de varsa bu durum h›zlan›r.
Ba¤›rsak Sistemi Sorunlar›
Stres an›nda, sempatik sistem mide ve ince ba¤›rsak faaliyetlerini durdururken, kal›n ba¤›rsaktaki hareketi h›zland›r›r, stres ortadan kalkt›¤›nda
iﬂleyiﬂ normale döner. Ancak stresin s›k s›k tekrarlanmas› durumunda ince ve kal›n barsa¤›n birbiriyle belirli bir iliﬂki içinde olmas› gereken çal›ﬂma sistemi bozulur. E¤er ince ba¤›rsak çok yavaﬂlarsa, kab›zl›k, kal›n ba¤›rsak çok h›zlan›rsa
ishal durumu ortaya ç›kar (Rice, 1999).
Kolit ad›yla bilinen hastal›k, kal›n barsa¤›n iltihaplanmas›d›r. Bunun nedeni kiﬂinin çok hassas
bir barsak sistemine sahip olmas› ve gastrointestinal sistem iﬂleyiﬂinde bozulmad›r (Rice, 1999).

ﬁeker Hastal›¤› (Diyabet/Diabetus
Mellitus)
ﬁeker hastal›¤›n› anlayabilmek için, bu hastal›¤a neden olan insülinin iﬂlevlerini anlamak yararl› olacakt›r. ‹nsülin, pankreasta üretilen ve ﬂekerin hücrelere girmesini sa¤layan bir hormondur. ‹nsülin yetersizli¤i veya etkisizli¤i, bir yandan hücrelerin ﬂekeri enerji kayna¤› olarak kullan›mas›n› engellerken, di¤er yandan da hücreler
kandaki ﬂekeri ememeyece¤i için kan ﬂekerinin
yükselmesine (hiperglisemi) neden olur. Bu durumda, hücreler enerji gereksinimlerini baﬂka yollardan karﬂ›lamaya baﬂlarlar (www. saglikvakfi.org).
Stres tepkisi s›ras›nda ACTH ve di¤er hormonlar enerji oluﬂturabilmek için kan içine daha
çok glikoz ve ya¤ asidi gönderilmesine neden
olur. Bu durum, her iki ﬂeker hastal›¤›nda da (insüline ba¤›ml› ve insülin dirençli) glukoz birikmesine, kan ﬂekerinin yükselmesine ve damarlarda plak oluﬂup hasarlar›n meydana gelmesine yol
açar (Sapolsky, 1999).
Stres s›ras›nda glukokortikoidle, epinefrin ve
norepinefrin beden hücrelerine mesaj göndererek
onlar›n insüline karﬂ› duyarl›l›¤›n› azalt›r, insüline
direnci art›r›r (Girdano ve Everly, 1986).
‹ki tip diyabet vard›r:
Birincisi, insüline ba¤›ml› olan diyabet (birinci tip ya da genç diyabeti): Daha çok çocuklarda
ve genç eriﬂkinlerde görülür. Stres tepkisi s›ras›nda ba¤›ﬂ›kl›k sistemi, insülin salg›layan pankreastaki beta hücrelerinin yabanc› istilac›lar oldu¤unu
san›p, onlara sald›r›r (vücudun ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin kendi hücrelerini tan›yamaz). Bu durum, kiﬂinin çok az insülin salg›lamas›na neden olur ve hedef hücrelere glikozun gitmesini engeller. Hücreler beslenemez, ayn› anda kan dolaﬂ›m›nda çok
miktarda glukoz ve ya¤ asitleri dolaﬂmaya baﬂlar
81

TÜRK PSiKOLOJi BÜLTEN‹ Ψ SAYI: 34-35, EYLÜL-ARALIK 2004

ve gidecek yerleri yoktur. Sonuçta bunlar böbreklerdeki kan damarlar›na yap›ﬂ›rlar ve bu organlar›n iﬂlevlerini yapmalar›n› zorlaﬂt›r›rlar. Damarlarda ya¤ tabakalar› oluﬂtururlar ve bu da ihtiyaç
duyulan oksijen ve glikozun elde edilmesini imkans›z hale getirerek, kronik a¤r›y› ortaya ç›kar›r.
Ayr›ca, gözlerdeki proteinleri birbirine ba¤lar ve
katarakt oluﬂturur, bu insüline ba¤›ml› diyabeti
olan insanlar ömür boyunca d›ﬂar›dan insülin (enjeksiyon yoluyla) almak zorundad›rlar (Sapolsky,
1994).

Kanser hücrelerinin özellikleri ﬂunlard›r (Rice
1999):

‹nsüline dirençli diyabet (ikinci tip ya da yetiﬂkinlikte baﬂlayan diyabet): S›kl›kla eriﬂkinlerde
ve ﬂiﬂman (obes) kiﬂilerde görülmektedir. Sorun,
insülinin salg›lanmas›ndaki yetersizlikten çok,
dokulardaki insülin reseptörlerindeki direnç sonucunda glukoz metabolizmas›n›n bozulmas›ndad›r.
Problem, bir çok insan›n yaﬂland›kça kilo almas›yla ilgilidir. Ancak, bu hastal›k yaﬂlanman›n
normal bir özelli¤i de¤ildir. Aktif olamama ve
üretim fazlas› ya¤ hastal›¤›d›r. Hücrelerde yeterli
derecede ya¤ depoland›¤›nda, ya¤ hücreleri tamamen dolar. Ergenlik döneminde ya¤ hücreleri sabitleﬂir ve kilo al›nd›kça bireyin ya¤ hücreleri ﬂiﬂer. A¤›r bir yeme¤in ard›ndan insülin, ya¤ hücrelerinde daha çok ya¤ depolamaya çal›ﬂ›r, fakat
ya¤ hücreleri fazlas›yla ﬂiﬂti¤inden bunu reddeder. Böylece ya¤ hücreleri insülinin daha fazla
ya¤ depolama istemine yan›t vermez ve hücreler
daha az glukoz al›r (Sapolsky, 1994).

3. Kanserli hücrelerin çevresel dokulara ba¤lar› zay›ft›r. Vücudun çeﬂitli bölgelerine yay›lma ve
geliﬂme özelli¤ine sahiptir.

Kanser
Kanser kontrolsüz ﬂekilde büyüyen ve yay›lan
anormal hücrelerdir. Beden hücrelerinin bedenin
aleyhine çal›ﬂt›¤› bir hastal›kt›r (Allen, 1983).
Kansere onkogen ad› verilen mekanizmadaki bozulman›n yol açt›¤› düﬂünülmektedir. Onkogen
hücre üretim kontrol mekanizmas›d›r; hücrelerin,
ne zaman ve ne h›zla üretilece¤ini düzenler (Rice,
1999).

1. Kanserli hücrelerin di¤er hücrelere göre yaﬂama ihtimali düﬂüktür ve ço¤u oluﬂtu¤u anda
ölür.
2. Kanser hücrelerinin di¤er hücrelere göre daha fazla besin ihtiyac› vard›r. Di¤er hücreler gibi
kendi besinlerini yapamad›klar› için normal hücrelerin protein ve besin maddelerini asalak olarak
tüketirler.

4. Olgunlaﬂmadan bölünerek anormal bir ﬂekilde ço¤al›rlar. Rastgele, h›zl›ca ve birden fazla
parçaya bölünürler. Böylece çok say›da asalak
hücre oluﬂur.
5. Normal hücreler için var olan s›n›rlar, kanserli hücrelerde söz konusu de¤ildir. Normal hücrelerin ço¤almas› için di¤erlerinin ölmesi gerekirken (bunun için normal hücreler aras›nda bilgi iletiﬂimi vard›r), kanserli hücreler bu kurallara uymazlar. Besin bulabildikleri sürece ço¤al›rlar.

Normal bir hücrenin kanserli bir hücreye dönüﬂümü ﬂu ﬂekilde olmaktad›r (Rice, 1999):
1. Evre-Tek bir hücre ile baﬂlama: Hücre
DNA’s›nda bozulma yani mutasyonla baﬂlar. Bozulmaya neden olan madde karsinojendir (güneﬂ
›ﬂ›n›, x ›ﬂ›n›, kimyasal boyalar gibi). Genelde mutasyona u¤rayan hücreler ölmesine ra¤men
1/1000 oran›nda kanser hücresi özelli¤ini taﬂ›yan
hücreler üremeye baﬂlar.
2. Evre-Tek organa yerleﬂme: Mutasyona u¤rayan hücre hemen ço¤almaya baﬂlar. Yaﬂamay›
baﬂarabilen hücreler vücut içinde bir yerlere yerleﬂmekte ve orada ço¤almaya devam etmektedirler. Bu haliyle ço¤alan hücre grubu tümör ad›n›
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al›r. Kendi büyümesini s›n›rland›rabilen hücrelere
selim, s›n›rland›ramayan hücrelere habis denir.
Tümörün yap›s›, özellikleri ne tür bir kanser oldu¤u hakk›nda bilgi verir.

Stresle kanser aras›ndaki iliﬂkiyi gösteren kan›tlardan baz›lar› labaratuvar çal›ﬂmalar›ndan elde edilmiﬂtir. Stres tümörlerin büyümesine ﬂu ﬂekilde neden olur (Sapolsky, 1994):

3. Evre-Bölgesel yay›lma: Baz› hücreler tümörden kolayl›kla kopabilmekte ve vücudun baﬂka bir bölgesine gidebilmektedir. Merkez tümörden ayr›lma durumuna metastas (metastasis) denir.

Ani ya da beklenmeyen bir olay karﬂ›s›nda
stres tepkisi, organizmay› harekete geçiren enerjinin üretilmesi ve kullan›ma haz›r hale gelmesini
sa¤lar: Enerji üretimi endokrin sistem arac›l›¤› ile
olur. Yani kortizol, protein ve ya¤lar› glukoz ve
glikojene dönüﬂtürür. Bu proteinler aras›nda alyuvarlar da vard›r. Kortizol enerji üretmek ad›na bu
yolla, akyuvarlar› azaltarak ba¤›ﬂ›kl›k sistemini
bask›lar. Akyuvarlar azald›¤› için, yapm›ﬂ olduklar› düzenli kontrolü yapamazlar, bu nedenle
kanserli hücrelerin “gözden kaçma” ihtimali de
artar. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin bu ﬂekilde zay›flamas› kanser oluﬂumuna zemin haz›rlar (Rice, 1999).

4. Evre-‹lerleme: Da¤›lan hücreler yeni bölgesinde orijinal tümöre benzer tümörler oluﬂturmaya ve ço¤almaya baﬂlamaktad›rlar.
Kansere neden olabilecek bu tür bir mutasyona u¤ram›ﬂ hücrenin sa¤l›kl› insan vücudunda da
her alt› ya da sekiz saatte bir ortaya ç›kt›¤› düﬂünülürse, neden bir çok insan›n hala sa¤l›kl› oldu¤u sorusu karﬂ›m›za ç›kar. Bunun en önemli nedeni bedenin ba¤›ﬂ›kl›k program›d›r. Bu programa
göre, akyuvarlar vücudu günde üç-dört ya da 6-8
saatte bir kez kontrol etmekte ve her hücrenin genetik yap›s›n›n kendi genetik yap›s›na uygun olup
olmad›¤›n› denetlemektedir. DNA bilgisi uygun
olmayan hücreler akyuvarlar taraf›ndan yok edilir. Bu süreç dahilinde gözden kaçan hücreler
kanser baﬂlang›c› anlam›na gelmektedir (Rice,
1999).

Stresle ‹liﬂkisi
Kanser ve stres aras›ndaki iliﬂkiyi destekleyen
ilk kan›tlar hayvanlarla yap›lm›ﬂ çal›ﬂmalardan
elde edilmiﬂtir. Örne¤in farelerle yap›lan çal›ﬂmalarda, gürültülü ve stresli ortamlar›n tümörlerin
daha h›zl› büyümesine neden oldu¤u görülmüﬂtür
(Sapolsky, 1994).
‹nsanlardaki pek çok kanser türünün virüslerden ziyade genetik faktörlerden ya da çevresel
karsinojenlere maruz kalmaktan kaynakland›¤›
düﬂünülmektedir (Sapolsky, 1994).

“Kanser geliﬂtikten sonra stres tümörün büyümesini h›zland›r›r m›?” ya da “Stres azaltma teknikleri ya da baz› kiﬂilik yap›lar› kanserin geliﬂmesini azaltabilir mi?” sorular› üzerine yap›lan
araﬂt›rma sonuçlar›na bak›ld›¤›nda ﬂu bulgularla
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Baﬂ etme becerileri yüksek,
iyimser ve kendine güvenen kanser hastalar› ile
çöküntüye u¤rayan kanser hastalar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda (kanserin derecesi kontrol edildi¤inde) birinci gruptaki hastalar›n daha uzun yaﬂad›¤› bulunmuﬂtur. Ayr›ca baz› çal›ﬂmalarda ayn› baﬂ etme becerilerinin vurguland›¤› grup terapilerinin,
kanserli hastalar›n ortalama ömrünü uzatt›¤› görülmüﬂtür. Araﬂt›rma bulgular› aras›nda sosyal
deste¤in de ömrü uzatt›¤›na iliﬂkin bilgiler vard›r.
Ancak, bahsedilen bu yöntemlerin hastal›¤› kesin
olarak önleyece¤i ya da tedavi edece¤i konusunda bir ﬂey söylenememektedir. Bununla beraber
iyimser ve baﬂ etme becerileri yüksek kiﬂilerin ya
da destekleyici bir grup içinde olanlar›n yaﬂam
kalitelerinin daha iyi oldu¤una iliﬂkin bulgular da
vard›r (Sapolsky, 1994).
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Zaman zaman kansere e¤ilimli bir kiﬂilik tipi
de oldu¤u öne sürülmektedir. Kanser hastalar›na
en s›k atfedilen kiﬂilik özellikleri; bast›rma; yani
içe yönelik k›zg›nl›k, sald›rganl›k ile kendini sürekli olarak ifade edememedir. Kanser hastalar›
uysal, itaatkar, sayg›l› ve içe dönük kiﬂilerdir. Yap›lan araﬂt›rmalarda kanser hastalar›nda yüksek
düzeyde anksiyete, depresyon, k›zg›nl›k ve düﬂmanl›k e¤ilimi gözlenmiﬂtir. Bu özellikler baﬂka
bir çok psikosomatik hastal›kta da görülmektedir
(Sapolsky, 1994; Rice, 1999).
Araﬂt›rma sonuçlar› tutarl› de¤ildir: Baz› kiﬂilik tipleri ile yüksek kanser riski aras›nda iliﬂki oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak kiﬂinin yaﬂam›ndaki
stres miktar› ile kanserin h›zl› ilerlemesi ya da
kansere yakalanma riskinin yüksek oluﬂu aras›nda
bir iliﬂki yok gibi görünmektedir (Sapolsky,
1994). Ayr›ca kanser hastalar›nda çocukluk travmalar›, mutsuz çocukluk, aile içi uyumsuzluk öykülerine de rastlanmaktad›r. Olumsuz geçmiﬂ yaﬂant›lar›n, kanser hastalar›nda olumsuz duygulara
yol açt›¤› ve hastal›¤›n ilerlemesine katk›da bulundu¤u söylenmektedir. Ancak bunu iddia eden
çal›ﬂmalar›n; kontrol grubu eksikli¤i, uygun olmayan analiz gibi önemli eksikliklerinin oldu¤unu da unutmamak gerekir (Rice, 1999).
Kanserle stres aras›nda nedensel bir iliﬂki kurmak mümkün de¤ildir. Ancak stres, kanserin daha h›zl› geliﬂmesine ortam haz›rlamaktad›r. Bununla beraber, stresi tan›mak, vücut üzerindeki
fizyolojik etkilerini bilmek, stresi kontrol etmeye
çal›ﬂmak, insanlar› kanser ve di¤er psikosomatik
hastal›klardan koruyabilir. Psikologlar›n stres konusuna hakim olmalar›, destek verdikleri bireyleri bu konuda bilgilendirmeleri ve onlara stres yönetiminin önemini anlatmalar› sa¤l›¤› koruman›n
en önemli basama¤›d›r.
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