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Jak stres ovlivňuje nemoc, studie odhaluje zánět jako viníka 

Science Daily (Duben. 2, 2012) — Působení stresu na člověka může vyvolat vážnou újmu 
mysli i tělu. Například psychický stres je spojen s vyšším rizikem depresí, srdečních a 
infekčních nemocí. Ale až do nynějška nebylo zcela jasné, jakým způsobem stres zdraví či 
nemoc ovlivňuje. 
Výzkumný tým Carnegie Mellon University, vedený Sheldonem Cohenem zjistil, že 
chronická psychická zátěž je spojena se ztrátou schopnosti organizmu zvládat a regulovat 
zánětlivou reakci. Jak bylo publikováno ve sborníku Národní akademie věd, výzkum poprvé 
poukazuje na to, že působení psychické zátěže má vliv i na schopnost organizmu kontrolovat 
zánět a tímto způsobem se následně může podpořit rozvoj a progrese onemocnění. 

 „Zánět je částečně kontrolován pomocí hormonu kortizol, a když kortizolu není dovoleno 
vykonávat jeho funkci, může se zánět dostat mimo kontrolu," říká Sheldon Cohen i Robert 
E. Doherty, profesor psychologie v CMU Dietrich College of Humanities and Social 
Sciences. Cohen tvrdí, že dlouhodobý stres mění schopnost kortizolu regulovat zánětlivou 
reakci, protože snižuje citlivost tkání na hormon. Konkrétně se v tomto případě imunitní 
buňky stávají necitlivými na regulační efekt hormonu kortizolu. Naopak nezvládnutý zánět je 
považován za významný faktor podporující rozvoj a progresi mnoha nemocí. 

Cohen, jehož raná průkopnická práce ukázala, že lidé trpící psychickým tlakem jsou 
náchylnější k rozvoji běžných nachlazení, proto používá běžné nachlazení jako model pro 
testování svých teorií. U běžného nachlazení nejsou příznaky způsobeny virem - jsou místo 
toho jakýmsi "vedlejším účinkem" odpovědi na zánět, která se spouští jako součást úsilí 
organizmu bojovat proti infekci. Čím větší je zánětlivá odpověď organizmu na virus, tím větší 
je pravděpodobnost výskytu příznaků nachlazení. 

V první Cohenově studii bylo 276 zdravých dospělých vystaveno viru, který způsobuje rýmu, 
a tito lidé byli sledováni v karanténě po dobu pěti dní, aby se zjistilo, jak se u nich projeví 
příznaky infekce a nemoci. Zde Cohen zjistil, že dlouhodobá stresující událost byla spojena 
s neschopností buněk imunitního systému reagovat na hormonální signály, které normálně 
regulují zánět. Naopak u těch s neschopností regulovat zánětlivou reakci byla větší 
pravděpodobnost rozvoje nachlazení po kontaktu s virem. 

Ve druhé studii byla u 79 zdravých účastníků hodnocena jejich schopnost regulovat 
zánětlivou reakci a pak byly tyto osoby vystaveny působení viru a sledována produkce zánět 
podporujících cytokinů, což jsou chemičtí poslové spouštějící zánět. Zjistil, že ti, kteří byli 
méně schopni regulovat zánětlivou reakci podle hodnocení před stykem s virem, produkovali 
více těchto chemických poslů vyvolávajících záněty, když byli infikováni virem. 

 „Schopnost imunitního systému regulovat zánět umožňuje předpovídat, u koho se bude 
vyvíjet rýma, ale důležitější je to, že poskytuje vysvětlení toho, jak stres může podporovat 
onemocnění," řekl Cohen. „Když je někdo ve stresu, buňky imunitního systému nejsou 
schopny reagovat na hormonální řízení a následně způsobují takovou úroveň zánětu, že 



vlastně podporují chorobu. Protože zánět hraje velkou roli u mnoha nemocí, jako jsou např. 
kardiovaskulární nemoci, astma a autoimunitní onemocnění, tento model naznačuje, proč má 
u nich stres takový vliv.“ 

Nakonec Cohen dodává: „Zmíněné poznání je velmi důležité i pro zjištění, které nemoci 
mohou být stresem ovlivňovány a také i pro prevenci onemocnění u lidí s dlouhodobou 
psychickou zátěží. 
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