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 «Все усилия благоразумного человека должны 

направляться не к тому, чтобы гнить и конопатить 

свой организм, как утлую и дырявую ладью, а к тому 

чтобы устроить себе такой образ жизни, при котором 

организм как можно меньше приходил бы в 

стрессовое положение, а следовательно как можно 

реже нуждался в починке». 

                                                                                                        Д.И.Писарев 

Вступ. Переважна більшість людей у сучасному суспільстві знаходиться 

під впливом стресу. В часи науково-технічної революції, в якій ми живемо, 

посилюється психічна діяльність людини. Це пов’язано з необхідністю 



засвоєння та переробки великого обсягу інформації [4].Тому й виникає 

проблема емоційного стресу, тобто розвитку напруження і перенапруження 

фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників[6]. Дві 

третини населення промислово-розвинутих країн вмирають від стресів. Вони 

впливають на поведінку людини, її працездатність, здоров’я, взаємовідносини 

з оточуючими і у родині. 

      Вчення про стрес – один з провідних розділів сучасної медицини. 

Основоположником цього напрямку, є канадський вчений – фізіолог Г.Сельє, 

який у 1936 році узагальнивши результати своїх досліджень, висунув 

концепцію стресу. За його визначенням: «стрес – неспецифічна відповідь 

організму на будь яку пред’явлену йому вимогу» .У перекладі з англійської 

мови слово «стрес» означає «натиск, тиск, напруження». Вперше термін 

«стрес» був введений в наукове вживання стосовно технічних об’єктів. У 

XVII ст. англійський вчений Роберт Гук застосував його для характеристики 

об’єктів, що випробовують навантаження та чинять опір. Ця  історична 

аналогія цікава тим,що поняття «стрес» в сучасній фізіології, психології, 

медицині ( що базується на клінічних дослідженнях Г.Сельє) включає 

уявлення про  зв’язки стресу з навантаженням та складними системами 

(біологічні, психологічні, соціально-психологічні) із опором цьому 

навантаженню. Відповідно до цих уявлень стрес розглядається як 

фізіологічний синдром,що складається з сукупності неспецифічно 

викликаних змін, як неспецифічна реакція організму на вимоги, що 

пред’являються до нього [12]. Термін «стрес» застосовувався і до Г.Сельє у 

художній літературі. Так, вперше слово «стрес» було згадано поетом 

Р.Манінгом в 1903 році у  значенні  потрясіння: « І ця мука була манною 

небесною, яку Господь послав людям, які перебувають у пустелі сорок зим і 



що перебували у великому стресі». У XIVстолітті терміном «стрес» 

позначали напади болю і горя , виснаження, знемогу, стомлення. 

Енциклопедичний словник дає наступне визначення  стресу:  

« сукупність захисних фізіологічних реакцій, що виникають в організмі 

тварин і людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів». 

Відповідно до визначення стрес це усе, що веде до швидкого старіння 

організму або викликає хвороби. За висловом А.Шопенгауера: « Дев’ять 

десятих нашого щастя залежить від здоров’я. А здоров’я людини – це і 

подолання стану психічного напруження, психічного страждання, які 

приводять до розвитку навіть невиліковних хвороб, а саме, до онкогенного 

ефекту стресу».  

В сучасному формулюванні, прийнятому на міжнародному конгресі, 

цей феномен вже визначається як неспецифічна реакція організму на будь 

який вплив , який чиниться на нього. Це спосіб досягнення резистентності 

(стійкості) організму при дії на нього шкідливого чинника. 

Стрес – це реакція організму на значний подразник, а за своєю 

природою стресова реакція є психофізіологічною [16]. 

Отже, в нормальному здоровому організмі існує механізм, спрямований 

на боротьбу з несприятливим фактором, вплив якого може привести до 

загибелі організму. Цей механізм і отримав назву стрес- реакція, або 

загальний адаптаційний синдром. Термін «стрес» слід вважати родовим 

поняттям для розумінь двух підвидів: дистрес –  поганий стрес і еустрес–

хороший стрес[13]. Про це писав у своїй книзі Г.Сельє «Стрес без дистресу», 

1979 [17], цьому присвячена загальнодоступна, досить глибока за змістом 

книга Ю.Чиркова  « Стрес без стреcу», 1988. Роботами Л.Х.Гаркаві, 1977, 

було виявлено, що сильні подразнення гіпоталамуса вабили весь букет 



негативних якостей стресу, але зате слабкі впливи володіли зворотньою 

властивістю стресу – благотворно впливати на організм. Концепція стресу 

постійно розвивається. Так, Л.Леві виділив окремо емоційний стрес, як 

фактор, що провокує розвиток багатьох хвороб.  Емоційний компонент стресу 

на сьогодні розглядається як один із основних, а комплекс загального 

адаптаційного синдрому, запропонований Г.Сельє,  як похідний у відповідь 

організму на стресовий стимул. М.М. Амосов,1977 [11] відзначив : «Стрес не 

тільки інтенсивно впливає на організм але і гартує валеогенетичний 

фактор»[11]. 

Тому вивчення поняття стресу,  адаптивних, ушкоджуючих механізмів 

його розвитку, вплив їх на організм людини та подолання є актуальним. 

Мета дослідження. Розглянути адаптивні, ушкоджуючі механізми 

розвитку стресу, вплив їх на організм людини та подолання. 

Матеріали і методи. Аналіз та узагальнення літературних джерел, 

системно-структурний аналіз. 

Результати дослідження та їх обговорення. Сьогодні проблема 

загрози здоров’ю розглядається світовою спільнотою як одна із загроз 

планетарного масштабу – антропологічна катастрофа. Згідно з даними 

вчених, здоров’я людини більш ніж на 50% зумовлено способом життя, 

близько 40%  соціальними і природними умовами, а також спадкоємністю і 

лише 10% залежить від медичного обслуговування [19]. У цьому не менш 

важлива роль належить розвитку стану психічного напруження - стресу, що 

викликає в організмі цілий ряд особливих змін та може привести до 

захворювання і навіть смерті людини. Так, поєднання тютюнопаління зі 

стресовими ситуаціями збільшує ризик спазму коронарних судин, розриву 



атеросклеротичної бляшки та приводить до негативного прогнозу 

захворювання. 

         На мозок людини безперервно діють різноманітні за кількістю і якістю 

подразники з  внутрішнього і навколишнього середовища. При несподіваній 

та напруженій ситуації порушується рівновага між організмом і навколишнім 

середовищем. Наступає неспецифічна реакція у відповідь на ситуацію – 

стрес. Це є одним із захисно-пристосувальних механізмів організму людини, 

що виробилися в процесі еволюції, як засіб збереження життя в постійно 

мінливих умовах проживання [14]. Це природній побічний продукт будь- якої 

діяльності людини, він необхідний у її житті та відображує потребу в 

адаптації. На цьому побудований психологічний тиск стресом. Він допомагає 

пристосуватися до нових умов, впливає на працездатність, творчість. Навчає 

долати  перешкоди на життєвому шляху, мобілізувати власні сили та ставати 

впевненим в собі [5]. Але водночас стрес, якщо він діє довго, може стати  

руйнівним для людини, від нього потерпають найслабші органи. 

       Стрес – складова частина життя, у помірних дозах він надає життю смак і 

аромат, як писав Г.Сельє. Механізм стресу може бути включений і ударом 

хлиста і пристрасним поцілунком. Залежно від подразника, який діє на 

людину, розрізняють два види стресу: дистрес – дія негативних емоцій (горе, 

нещастя, хвороба), що знижує опір організму до несприятливих чинників 

середовища, виснажує людину, заважає їй мобілізуватися, еустрес – дія 

позитивних емоцій, натхнення, творчого осяяння, кохання, коли за плечима 

ніби крила виростають.Найнебезпечніша стадія стресу – коли він переходить 

у хворобу, з якою впоратися під силу лише кваліфікованому психотерапевту. 

На цьому етапі надниркові залози, крім адреналіну, починають продукувати 

небезпечний гормон кортизон, що може спровокувати погіршення пам′яті, 



серцево-судинні захворювання, хвороби шлунково-кишкового тракту, 

ослаблення імунітету, раннє старіння [10]. Під час стресу виділяються 

гормони, змінюється режим роботи багатьох органів і систем (ритм серця, 

частота пульсу, тощо). Стресова реакція має різний прояв у різних людей : 

активна – зростає ефективність діяльності; пасивна – ефективність діяльності 

різко зменшується [6].  На цьому побудований психологічний тиск стресом. 

Під впливом стресу в організмі відбувається розпад білків, зменшується 

кількість вітамінів А, Е, С, розвивається «окислювальний стрес». У ході 

розвитку психічного напруження спостерігають три стадії згідно Г. Сельє, які 

відбивають динаміку відповіді організму на достроково діючий агресор: 

1-а стадія тривоги. Це найперша стадія, що виникає з появою 

подразника, який викликає стрес. При цьому відбувається ряд фізіологічних 

змін: у людини прискорюється подих, піднімається тиск, підвищується пульс. 

Змінюються і психічні функції, мобілізуються захисні можливості організму 

та механізми саморегуляції на захист від стресу. Якщо цієї дії досить, то 

тривога і хвилювання вщухають, стрес закінчується. Більшість стресів 

дозволяється на цій стадії; 

2-а стадія опору. Настає у випадку, якщо стрес-фактор, що викликав, 

продовжує діяти. Тоді організм захищається від стресу, витрачаючи 

«резервний запас сил з максимальним навантаженням на всі системи 

організму; 

3-я стадія виснаження. Якщо подразник продовжує діяти, відбувається 

зменшення можливостей протистояння стресові, виснажуються резерви 

людини, знижується загальна опірність організму. Стрес «захоплює» людину 

і може привести її до хвороби. При цьому формується загрозлива оцінка 

ситуації, які штовхають людину на подолання шкідливих впливів, на що 



особистість направляє усі свої сили. Можливі неврози і ряд незворотних 

порушень в організмі людини. Наявність усвідомленої загрози – це основний 

стресовий фактор людини, який  викликає у відповідь захисну діяльність, 

формується мотивація на подолання труднощів. На цій стадії зменшуються 

розміри кори наднирникових залоз, знижується продукція глюкокортикоїдів і 

одночасно запускаються в реакцію соматотропний і тиреоїдний механізми, 

що повертає організм до стану «бойової тривоги», але захищатися просто 

нічим, що й обумовлює загибель організму в цій стадії [2]. 

 Стрес не обов′язково повинен проходити всі зазначені стадії, він може 

обриватися на першій або другій. 

 Визначити стадії стресу можна і за фізичним станом людини [13].  

1-а стадія – втома, розумова діяльність ускладнена, очі сухі, шкіра 

блискуча та масна; 

2-а стадія – косоокість, унаслідок якого людина не може адекватно 

сприймати деякий час відстань; 

3-я стадія – виникає відчуття розбіжності з самим собою, свідомість не 

контролюється. 

 Стрес має фізіологічні, психологічні, особистісні і медичні ознаки. Крім 

того будь-який стрес включає емоційне напруження, яке може переродитися в 

стан тривоги. При цьому дезорганізується діяльність людини, з′являються 

помилки, порушується процес планування та оцінка діяльності. Усе це 

приводить до негативних емоцій, занепокоєння, невпевненості у своїх силах, 

зниження самооцінки. І як наслідок, росте стан напруження, що приводить до 

значних помилок і дефектів діяльності. Виходить замкнуте коло «втягування» 

людини в стрес [3].  



 Наше життя складається з нескінченного ланцюжка хвилювань: 

свідомість зіштовхується з якоюсь проблемою та бореться , щоб її розв′язати, 

якщо ми не можемо розв′язати цю проблему, виникає розпач, збільшується 

емоційне напруження. Д.І.Писарєв свого часу зауважив, що «очікування лиха 

буває завжди гірше і нестерпнішим, ніж саме лихо» [7]. Слід пам′ятати: не 

можна будувати життя на невдачах, необхідно любити і хвалити себе – цього 

багато не буває. У наш час стрес прийняв характер епідемії, набув хронічних 

форм внаслідок інформаційного перевантаження.Але екстремальні ситуації 

потрібні людині, вони підвищують тонус, якщо не досягають визначеного 

критичного рівня, коли діють на шкоду організмові та його активність [18]. 

 Всі різновиди стрес-реакцій можна розділити на адаптивні і патогенні – 

ушкоджуючі[11]. При адаптивній стрес-реакції, активація функцій органів і 

систем в умовах дії стрес орного агента запобігає відхиленню параметрів 

гомеостазу за межі нормального діапазону, а надзвичайний фактор 

характеризується помірною силою і тривалістю впливу. Формується стан 

підвищеної резистентності організму до стресу, підвищується його 

пристосованість до певного діючого агенту [7]. Таку стрес-реакцію називають 

адаптивною. Більш того, повторний вплив стресорного агента помірної сили 

через певні проміжки часу формують стійку, довгостроково підвищену 

резистентність організму. Неспецифічну адаптуючу властивість повторної дії 

різних стресорних факторів помірної сили (гіпоксії, фізичного навантаження, 

охолодження та ін..) використовують для штучного підвищення стійкості 

організму до стресорних факторів і попередження їх шкідливої дії.  

Патогенна (ушкоджуюча) стрес-реакція – надмірно тривалий або 

частий повторний вплив сильного стресорного агента на організм, не здатний 

попередити порушення гомеостазу. Це може привести до значних розладів 



його життєдіяльності, розвитку екстремального або навіть термінального 

стану (колапс, шок). У ряді випадків при  розвитку стрес-реакції, навіть 

значно вираженої, не виникає пошкодження органів і розлади 

життєдіяльності організму. Більш того, часто сама стрес-реакція швидко 

усувається. Це означає, що в організмі досить швидко починають діяти 

чинники, що обмежують її інтенсивність та тривалість. Сукупність їх 

позначають як антистресорні механізми організму [11].   

 Надмірні стресові фактори можуть з'явитися причиною різного роду 

захворювань: виразки шлунка і кишківника, гіпертонічної хвороби, аритмії, 

бронхіальної астми, екземи та ін..). Інфекційні хворобинабувають тяжкий 

затяжний перебіг, за рахунок імунодепресії можуть виникати пухлини 

(онкогенний ефект стресу) [1,15].Чимала роль стресу і в розвитку психічних 

порушень: неврозів, депресивних та психоматичних станів [9].  

 Отже, при тривалій за часом інтенсивній стрес –реакції всі основні 

адаптивні ефекти трансформуються в пошкоджувані і саме так можуть стати 

основою стресорних хвороб. Але категорично стресу не слід уникати, їм 

необхідно користуватися для профілактики та терапії. Мікропошкодження, 

що виникли при стресових впливах, відновлюють заодно і 

мікропошкодження інших систем і органів, оскільки регенераційні процеси 

включаються відразу у всьому організмі.Звідси і головне завдання лікаря – 

підтримувати системи валеокінеза на високому рівні. 

Подолання стресу грунтується на активних способах підвищення 

загальної стійкості людського організму. Це фізичні фактори впливу (фізична 

культура, загартування організму, біг) аутогенне тренування, психотерапія, 

гіпноз, трудова діяльність, вживання біологічно активних речовин [8]. Слід 

розв’язати конфлікт, усунути розбіжності, змінити погляд на проблему, 



помиритися, зуміти витягти користь, щось позитивне навіть з невдачі, 

довести собі, що могло бути і гірше (а іншому набагато гірше), змінити спосіб 

життя, наближаючи його до здорового і врівноваженого. 

Один із кращих засобів заспокоєння – це спілкування з близькою 

людиною: розрядити вогнище порушення, переключитися на цікаву тему, 

знизити значимість конфлікту, активізувати почуття гумору. Сміх приводить 

до падіння тривожності, коли людина посміялася, її м’язи менш напружені 

(релаксація), нормалізується серцебиття, дихання. 

Досить поширена думка про алкоголь як засіб боротьби зі стресами. 

Але він може лише полегшити переживання стресу, знижуючи при цьому 

здатність людини до опору. Невипадково один із стародавніх вчених 

зазначив: «У пляшці незадоволеність шукає розраду, боягузтво – мужність, а 

боязкість – впевненість у собі»[7]. 

Серед станів організму найбільш близькими до стресу є негативні 

емоційні переживання та втома [6]. Будь – яку негативну емоцію, гостру 

втому при їх достатній інтенсивності можна розглядати як стрес, оскільки 

вони супроводжуються всіма проявами стресової реакції – від дезорганізації 

поведінки до адаптаційного синдрому. Багато уваги приділяється проблемі 

тривоги, яка або ототожнюється зі стресом, або вважається одним із його 

видів. Допускається, що на найвищому регуляційному рівні стрес і емоції 

мають єдиний анатомо-фізіологічний субстрат. 

Висновки 

Стрес -  це стан мобілізації всіх сил організму у відповідь на нові, 

життєво важливі впливи з метою адаптації до них. 



При тривалій за часом інтенсивній стрес-реакції адаптивні ефекти 

трансформуються в пошкоджувані і можуть стати основою стресорних 

хвороб. 

- Психологічний спокій необхідний – «систему напруження» потрібно берегти 

від «перетренування». 

- Психоемоційні напруження людини повинні носити епізодичний характер 

для повернення змінених фізіологічних функцій до нормального рівня. 

- Стрес може бути навіть корисним: зустріч з загрозами змушує замислюватися 

над життям,виробляти в собі терпіння, стриманість, волю, удосконалюватися. 

Перспективи подальших досліджень 

 В подальшому планується проведення вивчення біохімічних механізмів 

регуляції стресу. 
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Адаптивні та ушкоджуючі механізми розвитку стресу 

Треумова   С.І.,Бурмак Ю.Г., Петров Є.Є., Трибрат Т.А.,Шуть С.В. 

Вчення про стрес – один з провідних розділів сучасної медицини. 

Основоположником цього напрямку, є канадський вчений – фізіолог Г.Селье, 

який у 1936 році узагальнивши результати своїх досліджень, висунув 

концепцію стресу. У перекладі з англійської мови слово «стрес» означає 

«натиск, тиск, напруження». Стрес – складова частина життя, у помірних 

дозах він надає життю смак і аромат, як писав Г. Сельє. Залежно від 

подразника, який діє на людину, розрізняють два види стресу: дистрес – дія 

негативних емоцій (горе, нещастя, хвороба), що знижує опір організму до 

несприятливих чинників середовища, виснажує людину, заважає їй 

мобілізуватися; еустрес – дія позитивних емоцій, натхнення, творчого 

осяяння, кохання, коли за плечима ніби крила виростають. Всі різновиди 

стрес-реакцій можна розділити на адаптивні і патогенні . При адаптивній 

стрес-реакції, активація функцій органів і систем в умовах дії стресорного 

агента запобігає відхиленню параметрів гомеостазу за межі нормального 

діапазону, а надзвичайний фактор характеризується помірною силою і 

тривалістю впливу. Формується стан підвищеної резистентності організму до 

стресу. Патогенна стрес-реакція – надмірно тривалий або частий повторний 

вплив сильного стресорного агента на організм, не здатний попередити 

порушення гомеостазу. Це може привести до значних розладів його 

життєдіяльності, розвитку захворювань, навіть смерті.  

Ключові слова: стрес, дистрес, еустрес, адаптивна патогенна стрес-реакція, 

стресорний агент. 
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Адаптивные и  поражающие механизмы развития стресса 

Треумова С. И, Бурмак Ю. Г ,Петров Е.Е.,  Трибрат Т. А.,Шуть С. В. 

 Учение о стрессе – один из ведущих разделов современной медицины. 

Основоположником этого направления, является канадский ученый – 

физиолог Г. Селье, который в 1936 году обобщив результаты своих 

исследований, выдвинул концепцию стресса. В переводе с английского языка 

слово «стресс» означает «нажим, давление, напряжение». Стресс является 

составной частью жизни, в умеренных дозах он придает жизни вкус и аромат, 

как писал Г. Селье. В зависимости от раздражителя, который действует на 

человека, различают два вида стресса : дистресс – действие негативных 

эмоций (горе, несчастье, болезнь), что снижает сопротивление организма к 

неблагоприятным факторам среды, истощает человека, мешает ему 

мобилизоваться; еустрес – действие положительных эмоций, вдохновения, 

творческого озарения, любовь, когда за плечами словно крылья вырастают. 

Все разновидности стресс-реакций можно разделить на адаптивные и 

патогенные . При адаптивной стресс-реакции, активация функций органов и 

систем в условиях действия стресорного агента предотвращает отклонением 

параметров гомеостаза за границы нормального диапазона, а чрезвычайный 

фактор характеризуется умеренной силой и длительностью воздействия. 

Формируется состояние повышенной резистентности организма к стрессу. 

Патогенная стресс-реакция – чрезмерно длительное или частое повторное 

воздействие сильного стресорного агента на организм, не способный 

предупредить нарушение гомеостаза. Это может привести к значительным 

расстройствам жизнедеятельности, развития заболеваний и даже смерти.  



Ключевые слова: стресс, дистресс, еустрес, адаптивная патогенная стресс-

реакция, стрессорний агент. 
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ADAPTIVE AND DAMAGING MECHANISMS OF STRESS 

DEVELOPMENT  

Treumova S.I., Burmak Yu.G., Petrov Ye.Ye., Trybrat T.A., Shut S.V. 

Most people are under the influence of stress in modern society. We live in 

the period of the scientific-technical revolution when human mental activity 

intensifies. It is connected with necessity of learning and processing of the great 

amount of information. That is why the problem of stress occurs. Two-thirds of 

industrial countries’ population die from development of stress and overstrain of 

their organisms’ physiological systems under influence of a stimulus. 

The stress theory is one of the leading parts of modern medicine. Hans Selye, 

a Canadian scientist, is a founder of this school. In 1936 he put forward the stress 

conception having generalized the results of his research.  According to his 

definition “stress is a non-specific response of an organism to any demand to him. 

It’s everything leading to fast organism’s aging or causing diseases”. 

 “Stress” means “pressure or tension” in translation from English. The term 

“stress” had been mentioned in literature before H.Selye used it. It was used for the 

first time by the poet  R.Mannin in 1903.  

A dictionary gives the following definition of stress: “It is a combination of 

protective physiological reactions which occur in organisms of animals and people 

as a response to an influence of different unfavorable factors (stressors).” 

According to modern definition, passed at the international congress, this 



phenomenon is interpreted as a non-specific organism’s response to any influence 

upon it.  

There is a mechanism in a normal, healthy organism directed at the struggle 

against an unfavorable factor, the influence of which can lead to the organism’s 

death.  

There are two types of stress depending on a stimulus which has an effect on 

the individual: they are distress which is defined as bad stress and eustress - good 

stress. 

So, distress is an effect of negative emotions in situations of misfortune, 

grief. It decreases the organism’s resistance to unfavorable factors of environment, 

exhausts the person. Eustress is an effect of positive emotions, inspiration, and 

creativity. The most dangerous stage of stress is when it transforms into some 

disease. Adrenal glands begin to produce in addition to adrenalin dangerous 

hormone cortisone at this stage. It can provoke memory impairment, cardio-

vascular diseases, diseases of a gastrointestinal tract, weakening of immunity, and 

premature aging.  

Hormones are released and the work of many organs and systems is changed 

when stress is present. Destruction of proteins occurs under influence of stress, the 

amount of vitamins A, E, C decreases, and “oxidation stress” develops. 

According to H. Selye there are three stages in the stress-reaction: the 1
st
 

stage is a phase of anxiety, the 2
nd

 stage is a phase of resistance, and the 3
rd

 stage is 

a phase of exhaustion which reflects the dynamics of an organism’s response to the 

acting stressor of long duration. 



The stage of anxiety is shaking of the whole organism, a call “to arms!”, the 

mobilization of all the protective mechanisms including endocrine ones. The 

organism’s endurance towards this stressor increases, the production of 

somatotropin and thyroid hormones decreases, and the production of 

glucocorticoids increases at the stage of resistance.  The stage of exhaustion can 

cause the death of the organism - “the means of defense” are already absent. 

It is not necessary that stress should have all the mentioned stages; it can 

finish at the first or second stages. 

All the types of stress-reactions can be subdivided into adaptive and 

pathogenic-damaging. In case of adaptive stress-reaction, activation of functions of 

organs and systems in conditions of stressor agent’s action prevents the deviation 

of hemostasis parameters outside the normal diapason, and extraordinary factor is 

characterized by the moderate strength and duration of influence. The state of the 

increased organism’s resistance to stress forms, its adaptation to an acting agent 

increases. The pathogenic stress-reaction is an extremely durable or frequent 

repeated influence of a strong stressor agent on an organism incapable to prevent 

the disorders of homeostasis. It can cause significant disorders of the organism’s 

vital activity, the development of an extreme and even terminal state (shock, 

collapse). The excessive stress factors can be a reason for different diseases, even 

for tumors. 

Thus, all the main adaptive effects transform into damaging in case of a 

durable and intensive stress-reaction and can become a basis for stressor diseases in 

this way.  



It is not necessary to avoid stress at all; it should be used for prophylaxis and 

therapy. So, the main aim of a physician is supporting of a valeokinesis system at 

the high level. 

Stress can be useful: facing threats makes us think about our life, learn to be 

patient and reserved, improve ourselves. But human psychoemotional stress must 

occur occasionally for the changed physiological functions to return to the normal 

level.  

One should remember H. Selye’s statement: “Stress is a component of life 

and it gives the life taste and aroma when it is moderate”. 

Key words: stress, distress, eustress pathogenic adaptive stress reaction, stressor 

agent. 

 

 


