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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра из ло же ност стре су као јед ном од ме-
ха ни за ма пу тем ко јег со ци о е ко ном ски по ло жај мо же ути ца ти на ква ли тет 
здра вља. Пре све га, пред ста вље на је при ро да по ве за но сти из ме ђу со ци о е ко-
ном ског по ло жа ја и ква ли те та здра вља, као и мо гу ћи ме ха ни зми њи хо ве 
по ве за но сти уоп ште. Пре ма хи по те за ма ди фе рен ци јал не из ло же но сти и 
ди фе рен ци јал не ра њи во сти, ап со лут ни со ци о е ко ном ски по ло жај нај бит ни ја 
је де тер ми нан та ква ли те та здра вља. Осим то га, у ли те ра ту ри је при сут но 
и ста но ви ште о зна ча ју ре ла тив не по зи ци је уну тар дру штве не хи је рар хи-
је као бит не де тер ми нан те из ло же но сти стре су, али и ква ли те та здра вља 
уоп ште. У том сми слу, пред ста вљен је по јам ста ту сне анк си о зно сти. За тим, 
пру жен је осврт на по ве за ност из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло-
же но сти стре су, као и ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња у тој обла сти. 
Ко нач но, пред ста вље ни су ме ха ни зми пу тем ко јих из ло же ност стре су мо же 
ути ца ти на ква ли тет здра вља.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци о е ко ном ски по ло жај, здра вље, стрес, хи по те за 
ди фе рен ци јал не из ло же но сти, хи по те за ди фе рен ци јал не ра њи во сти, ста-
ту сна анк си о зност

У со ци о ло ги ји здра вља и бо ле сти ве ро ват но нај и зу ча ва ни ји тип по-
ве за но сти је по ве за ност из ме ђу раз ли чи тих ин ди ка то ра со ци о е ко ном ског 
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по ло жа ја (би ло на ин ди ви ду ал ном, би ло на груп ном ни воу) и ква ли те та 
здра вља, при че му ме ђу ау то ри ма по сто ји ши рок кон сен зус о њи хо вој 
по зи тив ној ме ђу соб ној по ве за но сти. То се мо же уви де ти на при ме ри ма 
мно гих бо ле сти, не за ви сно од то га да ли се по сма тра пре ва лен ца, ин тен-
зи тет или сто па мор та ли те та: при пад ност нај ни жој со ци о е ко ном ској гру пи 
у од но су на ви ше гру пе зна чи и два и по пу та ве ћу ве ро ват но ћу хо спи та-
ли за ци је, три и по пу та ве ћу ве ро ват но ћу огра ни че ња у ак тив но сти ма 
услед бо ле сти, кра ће оче ки ва но тра ја ње жи во та итд. [Chen & Mil ler 2012].

По ме ну то ука зу је на по сто ја ње со ци јал ног гра ди јен та ква ли те та 
здра вља [Ma r mot 2004]. Иа ко су со ци о е ко ном ски фак то ри уоп ште мно го-
број ни и раз ли чи ти по при ро ди, они су ме ђу соб но по ве за ни и пу тем раз-
ли чи тих ме ха ни за ма де тер ми ни шу ква ли тет здра вља. Та ко, не ки од ме-
ха ни за ма пу тем ко јих уку пан со ци о е ко ном ски по ло жај ути че на здра вље 
мо гу би ти: фи зич ко окру же ње, у сми слу из ло же но сти кар ци но ге ни ма или 
па то ге ни ма уоп ште и сл.; со ци јал но окру же ње и с њим по ве зан сте пен 
при сту па од ре ђе ним со ци јал ним ре сур си ма, али и под ло жност ме ђу људ-
ском на си љу и агре си ји; про цес со ци ја ли за ци је и раз ли чи та ис ку ства 
ко ја мо гу ути ца ти на пси хич ки раз вој или тре нут но рас по ло же ње, афек те 
и ми шље ње; по на ша ње по ве за но са здра вљем итд. [A dler et al. 1994]. По-
ве за ност, та ко ђе, мо же би ти при вид на, а мо же функ ци о ни са ти и у обр ну том 
сме ру, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи. Та ко ђе је бит но на по ме ну ти и 
да је по ве за ност ових ва ри ја бли кри во ли ниј ског ти па, и ва жи прин цип 
опа да ју ће мар ги нал не ко ри сно сти – сва ко до дат но по ве ћа ње со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја до но си све ма ње по ве ћа ње ква ли те та здра вља [Wil kin son 
1996]. Ов де је нај бит ни ји ме ха ни зам ис ку ста ва ко ја де тер ми ни шу тре нут но 
пси хич ко ста ње. На и ме, по чев од 1990-их у на уч ној ли те ра ту ри се по че ло 
с на гла ша ва њем зна ча ја јед ног та квог ме ха ни зма по мо ћу ко јег се мо гу об-
ја сни ти со ци о е ко ном ске раз ли ке у ква ли те ту здра вља, а то је из ло же ност 
стре су. Та ко, већa смрт ност ме ђу ни жим дру штве ним сло је ви ма об ја шња ва 
се ве ћом из ло же но шћу раз ли чи тим вр ста ма стре са ме ђу при пад ни ци ма тих 
сло је ва, што се че сто на зи ва хи по те зом ди фе рен ци јал не из ло же но сти. По-
ред то га, че сто се ис ти че и тен ден ци ја да при пад ни ци ни жих сло је ва на 
рас по ла га њу има ју ма ње мо гућ но сти и спо соб но сти да се бо ре про тив те 
из ло же но сти и пре вла да ју је [Stronks 1997]. То се озна ча ва као хи по те за 
ди фе рен ци јал не ра њи во сти. Хи по те за ко ја укљу чу је обе на ве де не на зи ва 
се хи по те за жи вот ног стре са (eng. li fe stress hypot he sis) [Grzywacz et al. 2004].

Со ци о е ко ном ски по ло жај мо же се од ре ди ти као „кон структ ко ји од-
ра жа ва не чи ји при ступ ко лек тив но по жељ ним ре сур си ма, би ли они ма-
те ри јал на до бра, но вац, моћ, при ја тељ ске мре же, здрав стве на за шти та, 
сло бод но вре ме или обра зов не мо гућ но сти” [O a kes & Ros si 2003, пре ма: 
Oa kes & Ka uf man 2017: 25]. Стрес се мо же од ре ди ти као „од нос из ме ђу 
осо бе и око ли не, у окви ру ко га осо ба про це њу је да не ки аспект око ли не 
укљу чу је прет њу, гу би так или иза зов за ње не сна ге, при че му се ја вља ју 
ка рак те ри стич не про ме не пси хо фи зи о ло шке рав но те же” [Zotović 2002: 4]. 
Ово од ре ђе ње укљу чу је, ка ко на гла ша ва Зо то ви ће ва [i bid], два глав на схва-
та ња стре са у пси хо ло шкој ли те ра ту ри – стрес као до га ђај и као ре ак ци-
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ја на до га ђај. Да кле, кључ не ком по нен те стре са су: од ре ђе ни до га ђај или 
си ту а ци ја у спо ља шњој сре ди ни; ка рак те ри стич на су бјек тив на про це на 
до га ђа ја; из ме не у пси хо ло шком функ ци о ни са њу; фи зи о ло шке про ме не; 
и до жи вљај це ло куп ног про це са, при че му се под ра зу ме ва ме ђу за ви сност 
чи ни ла ца из до ме на око ли не и из до ме на осо бе ко ја до жи вља ва стрес, као 
и про мен љи вост по ме ну тих чи ни ла ца под ути ца јем те ку ће тран сак ци је.

И док по је ди нач на акут на по ја ва стре са не мо ра би ти на ро чи то штет на 
по ор га ни зам, и чак у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо же би ти функ ци о нал на, 
са свим је дру га си ту а ци ја у слу ча ју епи зо дич ног акут ног стре са, а још 
ви ше у слу ча ју хро нич не из ло же но сти стре су. По то њи се мо же од ре ди ти 
као „стрес ко ји а̓б нор мал но’ ис тра ја ва или тра је ду го, би ло због то га што 
се стал но из но ва ја вља, или епи зо дич но, или не пре кид но, би ло због то га 
што пред ста вља озбиљ не прет ње ко ји ма се те шко при ла го ђа ва и ко је је 
те шко пре ва зи ћи. То се од но си и на све о кол ни стрес, услед ви ше-ил и-ма ње 
кон стант них стре со ра са др жа них у жи вот ним или рад ним усло ви ма, и 
на акут но-ин ци дент не стре со ре, чи ји ефек ти на ста вља ју да по сто је и 
из ван ини ци ра ју ћег до га ђа ја” [Ba um et al. 1999: 132]. У екс трем ним усло-
ви ма, као што је рат, стрес мо же до ве сти до пот пу ног фи зич ког и пси хич-
ког кра ха [Opalić 2007]. Ка ко је из ло же ност хро нич ном стре су по тен ци-
јал но на ро чи то штет на по ква ли тет здра вља, ов де је пр вен стве но фо кус 
на њој. Ко ри сно је на по ме ну ти и то да у овом сми слу по зи тив ни и не га тив-
ни до га ђа ји ни су исто – док не га тив ни до га ђа ји узро ку ју ну жност адап та-
ци је и штет не пси хо фи зич ке про ме не, то се не мо же ре ћи и за по зи тив не 
до га ђа је, ко ји су с пси хо фи зич ком оме те но шћу са мо сла бо по ве за ни, а 
углав ном ни су уоп ште [Tho its 1983, пре ма: Tho its 1995: 54].

При пад ни ци раз ли чи тог со ци о е ко ном ског по ло жа ја до жи вља ва ју 
раз ли чи те вр сте стре са [Pe ar lin 1989]. Чак и ако је вр ста из ло же но сти стре-
со ри ма слич на за ни же и ви ше сло је ве, по сле ди це ма ни фе сто ва ња ових 
стре со ра мо гу би ти усло вље не со ци о е ко ном ским по ло жа јем. Нај зад, ре-
сур си ко ји се мо гу мо би ли зо ва ти у ци љу пре вла да ва ња стре са та ко ђе мо гу 
ва ри ра ти у за ви сно сти од по ло жа ја [Pe ar lin 1989]. Оки да чи стре са као и 
дру гих не га тив них емо ци ја мо гу би ти нај ра зли чи ти ји жи вот ни до га ђа ји. 
Ви ши со ци о е ко ном ски по ло жај, ме ђу тим, мо же на ви ше на чи на ути ца ти 
на то да се ути цај ова квих до га ђа ја ума њи или спре чи. Као што је по ме-
ну то, ви ши по ло жај про сто сма њу је ве ро ват но ћу из ло же но сти не га тив ним 
до га ђа ји ма. Дру го, ви ши по ло жај ве ро ват но зна чи и ви ше со ци јал них и 
пси хич ких ре сур са ко ји се мо гу ко ри сти ти у ци љу пре вла да ва ња стре сних 
си ту а ци ја и, са мим тим, зна чи и ма њу осе тљи вост на стре сна ис ку ства. 
Та ко, по је дин ци ни жих по ло жа ја мо гу има ти ма ње мо гућ но сти да ство ре 
и одр же со ци јал не мре же ко је би мо гле да убла же ефек те стре сних до га ђа ја 
[Ho u se et al. 1991]. Исто та ко, чак и при јед на кој из ло же но сти стре со ри ма, 
емо ци о нал но функ ци о ни са ње је по пра ви лу ви ше на ру ше но код при пад-
ни ка ни жих сло је ва [Kes sler 1979]. Из ме ђу оста лих, То ит со ва [Tho its 1995] 
на во ди да, иа ко по сто је ва ри ја ци је у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру штве ног 
по ло жа ја и из ло же но сти стре су, ли те ра ту ра су ге ри ше да су при пад ни ци 
ни жих сло је ва по себ но осе тљи ви на стре со ре – ка да се по ре ди са слич ним 
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ни во и ма или ин тен зи те том стре сних ис ку ста ва, оне ко ји су на ни жим по-
ло жа ји ма ка рак те ри ше ве ћа из ло же ност стре су (али и де пре си је) не го оне 
на ви шим дру штве ним по ло жа ји ма.

Ни жи при хо ди, обра зо ва ње, или бо гат ство мо гу иза зва ти и одр жа ти 
ло ши је и стре сне жи вот не окол но сти, јер су углав ном по ве за ни са жи во-
том у сре ди на ма с ве ћом гу сти ном на се ље но сти, бу ком, кри ми на лом, за-
га ђе њем, дис кри ми на ци јом, сла бим при сту пом здрав стве ним уста но ва ма 
итд. На су прот то ме, жи вот у окол но сти ма ви шег по ло жа ја до но си ма ње 
опа сно сти и оску ди ца, ви ше со ци јал не по др шке (ко јом се мо гу обез бе-
ди ти пси хо ло шки и ма те ри јал ни ре сур си у ци љу пре вла да ва ња стре сне 
си ту а ци је) [Co hen 2004] и дру гих мо гућ но сти за пре вла да ва ње те шко ћа 
[Ba um et al. 1999]. Осим то га „упо р ни и те шки пси хо со ци јал ни усло ви до-
при но се уве ћа ној тен ден ци ји си ро ма шних да усва ја ју од ре ђе не не здра ве 
об ли ке по на ша ња, да па те од де пре си је или да су пре ви ше за о ку пље ни 
пре вла да ва њем те шке си ту а ци је, што је по се би фак тор ри зи ка за бо ле сти 
по ве за не са стре сом ме ђу ни ско до хо дов ним гру па ма. [...]. Они на ни жим 
со ци о е ко ном ским по зи ци ја ма та ко ђе има ју и ма ње не го оста ли мо гућ но-
сти да при сту пе ин фор ма ци ја ма, услу га ма или тех но ло ги ја ма ко је би их 
мо гле за шти ти ти” [Ge ro ni mus 2000: 867]. За кључ но, ни жи со ци о е ко ном-
ски по ло жај ве ро ват но зна чи ма њу мо гућ ност за до во ље ња по тре ба уоп ште.

Ути цај дру штве ног по ло жа ја на здра вље по чи ње од нај ра ни јег жи вот-
ног до ба, па чак и пре ро ђе ња, јер још у пре на тал ној фа зи здра вље и бла-
го ста ње мај ке мо гу пред ста вља ти би тан фак тор за ка сни ји раз вој је дин-
ке. Да ље, оно што де ца про жи вља ва ју у ра ном де тињ ству, као и њи хов 
фи зич ки, ког ни тив ни и со ци јал ни раз вој, за јед но, у ве ли кој ме ри од ре ђу ју 
ка сни ја по стиг ну ћа у шко ли и ква ли тет здра вља и жи во та уоп ште [Ma r mot 
2010]. Ов де је то бит но јер je здра вље мај ке, ко је је за ви сно од из ло же но-
сти стре су, и ко је је од огром ног зна ча ја за здрав стве но ста ње бу ду ће је-
дин ке, по ве за но са со ци о е ко ном ским по ло жа јем. 

DRIFT ХИ ПО ТЕ ЗА

Смер по ве за но сти из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и здра вља мо же 
би ти и обр нут у од но су на до сад по ми ња ни, односно и ква ли тет здра вља 
мо же од ре ђи ва ти дру штве ни по ло жај. Ова кво ста но ви ште озна ча ва се као 
хи по те за скре та ња (drift hypot he sis). Пре ма овом гле ди шту, ло ше здрав-
стве но ста ње мо же би ти узрок па да ња на дру штве ној ле стви ци и то услед 
оне мо гу ћа ва ња оба вља ња по сло ва, за ра ђи ва ња, обра зо ва ња и сл. Дру гим 
ре чи ма, оте жа ва ју ћи здрав стве ни усло ви мо гу оне мо гу ћа ва ти уз ла зну 
по кре тљи вост. То је ла ко ви дљи во у слу ча ју де пре си је. Ово, да ље, мо же 
још ви ше осла би ти ква ли тет здра вља. Ме ђу тим, ин тен зи тет ме ђу соб них 
ути ца ја ових ва ри ја бли ни је јед нак. Ка ко твр де Линч и са рад ни ци [Lynch 
et al. 2004: 9–10], на осно ву ана ли зе ве ли ког бро ја сту ди ја, „по да ци се сла-
жу око оп штег за кључ ка да лош со ци о е ко ном ски по ло жај прет хо ди ло ши-
јем здра вљу [...]. Ово не ис кљу чу је обр ну ту ка у зал ност – да ло ши је здра вље 
ути че на при хо де – али то ни је при мар ни ме ха ни зам ко ји сто ји иза по ве-
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за но сти из ме ђу при хо да и здра вља”. Исто се мо же ре ћи и за из ло же ност 
стре су, а не са мо за здра вље уоп ште – ка ко пре те ра на из ло же ност стре су 
мо же знат но ути ца ти на по го р ша ње функ ци о ни са ња у фи зич ком, пси хич-
ком и со ци јал ном сми слу, то мо же би ти фак тор ко ји оте жа ва успон на 
дру штве ној хи је рар хи ји, а ово мо же ути ца ти на ства ра ње но вих или одр-
жа ње ста рих стре сних усло ва итд.

РЕ ЛА ТИВ НИ ПО ЛО ЖАЈ И СТРЕС

Осим ста но ви шта да ап со лут ни по ло жај омо гу ћа ва да се спре чи из-
ло же ност стре су или ума ње ње го ви штет ни ефек ти, у ли те ра ту ри је вр ло 
при су тан још је дан ме ха ни зам слич не при ро де. Он се не за сни ва на ап со-
лут ном, већ на ре ла тив ном по ло жа ју, и на ро чи то је при мен љив на раз ви је на 
дру штва, у ко ји ма су из ра же не ре ла тив но ве ће дру штве не не јед на ко сти. 
Ка ко у раз ви је ним дру штви ма бо гат ство зе мље не ма зна чај ног ути ца ја 
на про сечни ква ли тет здра вља ста нов ни штва (има ју ћи у ви ду на по чет ку 
по ме ну ти прин цип опа да ју ће мар ги нал не ко ри сно сти бо гат ства за ква-
ли тет здра вља), мно ги ау то ри твр де да на кон пре ла ска од ре ђе не гра ни це 
бо гат ства глав на де тер ми нан та здра вља по пу ла ци је по ста је сте пен дру-
штве них не јед на ко сти (нај че шће ме рен при хо дов ним не јед на ко сти ма) 
[Wil kin son 1992; Du le ep 1995; McI sa ac & Wil kin son 1997; Wag staff & Do or-
sla er 2000; Lynch et al. 2001].

Со ци јал ни епи де ми о ло зи Ри чард Вил кин сон и Кејт Пи кет [Wil kin son 
& Pic kett 2010] твр де да дру штве не не јед на ко сти узро ку ју здрав стве не 
про бле ме пу тем тзв. ста ту сне анк си о зно сти, што је тер мин пре у зет од 
фи ло зо фа Ала на де Бо то на. На и ме, у раз ви је ним зе мља ма већ ду же од 
по ла ве ка по сто ји тен ден ци ја ра ста де пре си је, ко ја је чвр сто по ве за на с 
анк си о зно шћу – ка да се има јед но, обич но се има и дру го, а и пси хи ја три 
их слич но тре ти ра ју; раст де пре си је и анк си о зно сти из ге не ра ци је у ге-
не ра ци ју је све ве ћи – он за хва та по је дин це из свих дру штве них кла са и 
ти по ва по ро ди ца [Col lis haw et al. 2004, пре ма: Wil kin son & Pic kett 2010]. 
Ме ђу тим, у истом пе ри о ду је та ко ђе от кри вен, на во де ау то ри, и раст са-
мо по што ва ња – осе ћа ја по ве ре ња и вред но ва ња се бе, по но са, зна ча ја соп-
стве не лич но сти итд. Ова на из глед па ра док сал на си ту а ци ја об ја шња ва 
се чи ње ни цом да љу ди по ста ју све ви ше анк си о зни по во дом то га ка ко их 
дру ги ви де и шта дру ги ми сле о њи ма, што про из во ди њи хов од брам бе ни 
по ку шај да под у пру по ве ре ње и си гур ност у са ме се бе. Кон крет ни је, ау то-
ри на во де раз ли ку из ме ђу „здра вог” и „не здра вог” об ли ка са мо по што ва-
ња, где пр ви зна чи ре ал но за сно ван осе ћај по ве ре ња у се бе, с ра ци о нал ном 
и пре ци зном пер цеп ци јом сво јих снага и сла бо сти у раз ли чи тим си ту а ци-
ја ма, а дру ги укљу чу је по ри ца ње сво јих сла бо сти и кон стант ну те жњу да 
се ство ри и одр жи по зи тив на сли ка о се би ме ђу дру ги ма, за тим пре ко мер-
ну пре о ку па ци ју со бом, сво јим успе хом и из гле дом у очи ма дру гих, без-
о се ћај ност за дру ге, као и ло ше ре ак ци је на кри ти ке ко је им се упу ћу ју.

„Људ ска би ћа те же да очу ва ју со ци јал но са мо по и ма ње и осе тљи ва 
су на прет ње ко је мо гу да угро зе њи хов дру штве ни ста тус или имиџ (...). 
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Те прет ње ства ра ју мо гућ ност за гу би так са мо по што ва ња” [Dic ke r son & 
Ke meny, пре ма: Wil kin son & Pic kett 2010: 38]. Пре ма Вил кин со ну и Пи-
ке то вој, ни во лу че ња кор ти зо ла, јед ног од хор мо на стре са, по себ но ра сте 
ка да љу ди осе ћа ју да дру ги до но се не га тив не су до ве о њи ма. Да ље, глав ни 
и нај моћ ни ји из во ри стре са ко ји ути чу на здра вље спа да ју у три ка те го-
ри је: ни зак со ци јал ни по ло жај, ма њак при ја те ља и стрес у ра ном уз ра сту. 
По ло жај и бо гат ство не ути чу са мо на сли ку о се би, већ и сли ку о на ма 
са ми ма у очи ма дру гих. Та ко, раст дру штве них не јед на ко сти до во ди до 
ра ста (ста ту сне) анк си о зно сти. То по ста је све из ра же ни је у мо дер ним 
дру штви ма – с ја ча њем уло ге по стиг ну тог ста ту са на у штрб при пи са ног. 
Стре со ви, иза зва ни на тај на чин, во де до ве ће смрт но сти уну тар по пу ла-
ци је. За то је, твр де ау то ри, уну тар мо дер них дру шта ва ин тен зи тет ма те-
ри јал них не јед на ко сти глав на де тер ми нан та пси хо со ци јал ног, али и здрав-
стве ног ста ња по је ди на ца уоп ште. Те о ри ја ста ту сне анк си о зно сти, да кле, 
на ла же да љу ди по ре де се бе с дру ги ма у дру штву, у вр ло ши ро ком сми-
слу, и осе ћа ју се при лич но анк си о зно по пи та њу сво је ре ла тив не по зи ци је. 
Ти ме се она осла ња на те о ри ју ре ла тив не де при ва ци је. Та ко је пу ка пер-
цеп ци ја ло ши јег по ло жа ја у од но су на по ло жај не ког дру гог (а не мо гућ-
но сти ко је по ти чу из ап со лут но бо љег по ло жа ја) по тен ци јал ни узр оч ник 
стре са.1,2

ПРЕ ГЛЕД ДО СА ДА ШЊИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Од сре ди не 1990-их, ка да се на ве ли ко от по че ло с ис пи ти ва њем по-
ве за но сти из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло же но сти стре су, спро-
ве ден је ве о ма ве ли ки број ис тра жи ва ња у овој обла сти. И по ред ши ро ког 
кон сен зу са о ме ђу соб ној по зи тив ној по ве за но сти, ре зул та ти су у од ре ђе-
ној ме ри из ме ша ни. Нај че шће ко ри шћен ин ди ка тор из ло же но сти стре су 
је ни во лу че ња кор ти зо ла, углав ном због сво јих ши ро ких ре гу ла тор них 
ути ца ја ко ји по кри ва ју цен трал ни нер вни си стем и ме та бо лич ки и иму ни 
си стем [Mil ler et al. 2007]. На при мер, Ко ен и са рад ни ци [Co hen, Doyle & 
Ba um 2006a; Co hen, Schwartz et al. 2006] от кри ли су да је ни жи со ци о-
економ ски положаj по ве зан с ви шим ни во и ма лу че ња кор ти зо ла, не за ви сно 
од ра се, ста ро сти, по ла и те ле сне те жи не. Ро смонд и Бјор нторп [Ro smond 
and Björntorp 2000] от кри ли су да је ни зак со ци о е ко ном ски по ло жај (ме-
рен за ни ма њем) по ве зан с ве ћим ин тен зи те том лу че ња ко р ти зо ла (али и 
го ја зно шћу) и што ду же тра је при пад ност ни жим сло је ви ма, то су на ве де не 

1 Ка ко твр де Вил кин сон и Пи ке то ва, зна чај со ци јал ног по ло жа ја на мен тал но бла го ста-
ње огле да се у хе миј ским про це си ма у мо згу. Се ро то нин и до па мин спа да ју у хор мо не ко ји 
игра ју ва жну уло гу у ре гу ла ци ји рас по ло же ња: код љу ди, ни ски ни вои лу че ња ових хор мо-
на по ве за ни су с де пре си јом и дру гим мен тал ним де ви ја ци ја ма. Да уд и Голд ман [Dowd & 
Gold man 2006] на во де да мно ге сту ди је над не људ ским при ма ти ма по ка зу ју да жи во ти ње 
ни жег по ло жа ја, из ме ђу оста лог, има ју ви ше ни вое лу че ња кор ти зо ла, че шће обо ље ва ју од 
ко ро на р не бо ле сти и под ло жни је су ин фек ци ја ма. За го во р ни ци иде је да је стрес ме ха ни зам 
ко ји на овај на чин ути че на здра вље углав ном се сла жу да је реч о ме ха ни зму ко ји код љу ди 
функ ци о ни ше на исти на чин као и код дру гих при ма та. 

2 За кри ти ке упу ће не Вил кин со ну и Пи ке то вој ви де ти: [Sa un ders 2010].
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по сле ди це ви ше из ра же не. Ве ћи број го ди на про жи вљен у си ро ма штву 
у по зи тив ној је ко ре ла ци ји и са дис ре гу ла ци јом кар ди о ва ску лар ног си сте-
ма [E vans & Kim 2007]. Ли и са рад ни ци [Li et al. 2007] от кри ли су да ни жи 
по ло жај во ди до го то во ду пли ра ња лу че ња ни воа кор ти зо ла при бу ђе њу. 
Да ље, утвр ђе но је да де ца ко ја по ти чу из ни жих со ци о е ко ном ских сло је ва 
има ју зна чај но ви ше ни вое лу че ња кор ти зо ла не го де ца из ви ших сло је ва, 
а та ве за по ста је зна чај на већ на уз ра сту од шест го ди на. Ни во лу че ња 
кор ти зо ла код де це зна чај но је по ве зан и с мај чи ном де пре си јом [Lu pien 
et al. 2000]. По чет на фа за не за по сле но сти по ве за на је с крат ко роч ним, али 
по ви ше ним лу че њем ко р ти зо ла и ве ћим ни во ом укуп ног хо ле сте ро ла 
[Ar netz et al. 1991]. Ка ко је со ци о е ко ном ски по ло жај не га тив но по ве зан с 
фре квен ци јом стре сних жи вот них до га ђа ја и од го во ра на стрес, мно ге 
ства ри из со ци јал ног окру же ња ко је се пер ци пи ра ју као стре сне, као што 
су зло чи ни, дис кри ми на ци ја за сно ва на на ра си/ет ни ци те ту, не до ста так 
аде кват них здрав стве них услу га, про бле ми с тран спор том итд, че шће 
до жи вља ва ју по је дин ци ни жег со ци о е ко ном ског по ло жа ја [Lantz et al. 
2005].

С дру ге стра не, Брант ште тер и са рад ни ци [Brandtstädter et al. 1991] 
от кри ли су да је со ци о е ко ном ски по ло жај (ме рен сте пе ном обра зо ва ња и 
за ни ма њем) по зи тив но по ве зан с лу че њем кор ти зо ла. Та ко ђе, што се ти че 
ста ро сти, они су от кри ли да је код же на из ра же на не га тив на ко ре ла ци ја 
из ме ђу ни воа кор ти зо ла и ста ро сти, док код му шка ра ца ни је би ло зна чај-
ног ути ца ја ста ро сти; ина че, што се ти че брач ног ста ту са, то ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да је код вен ча них па ро ва у ју тар њим пе ри о ди ма ве ће лу че ње 
кор ти зо ла. Та ко ђе, Чен и Па тер сон [Chen & Pa ter son 2006] от кри ли су да 
је ни жи со ци о е ко ном ски по ло жај по ве зан с ни жим лу че њем ко р ти зо ла 
(али и с ве ћом го ја зно шћу). Кунц-Ебрехт и са рад ни ци [Kunz-Ebrecht et al. 
2004], ко ји су про у ча ва ли из ло же ност стре су на по слу у од но су на пол, 
от кри ли су да је ни во кор ти зо ла при бу ђе њу за оба по ла по зи тив но по ве-
зан с ве ли ким зах те ви ма на рад ном ме сту, и да ова ве за опа да с ра стом 
со ци о е ко ном ског по ло жа ја. Јед на сту ди ја, ко ја је из ло же ност стре су ме-
ри ла са мо про це ном ис пи та ни ка, по ка за ла је да су при пад ни ци ви ших 
сло је ва у ве ћој ме ри из ло же ни сва ко днев ним стре со ри ма, ме ђу тим, они-
ма ко ји су сла би јег ин тен зи те та [Grzywacz et al. 2004]. Да ље, от кри ве но 
је да де ца из ме ђу шест и де сет го ди на ста ро сти, ко ја по ти чу из до ма ћин-
ста ва ни жег со ци о е ко ном ског по ло жа ја, има ју знат но ве ће ни вое лу че ња 
кор ти зо ла у од но су на де цу из до ма ћин ста ва ви шег по ло жа ја, ме ђу тим, 
ова ко ре ла ци ја не ста је на сред њо школ ском уз ра сту. Та ко ђе, мај ке ни жег 
по ло жа ја има ју тен ден ци ју ка ви шем сте пе ну де пре си је и не здра вих об ли-
ка по на ша ња, док мај ке ви шег по ло жа ја мо гу да се ви ше стре си ра ју у ве зи 
с по слов ним или по ро дич ним пи та њи ма [Lu pien et al. 2001]. Јед но ис тра-
жи ва ње по ка за ло је да је код же на зна чај но ви ше лу че ње ју тар њег кор-
ти зо ла у од но су на му шкар це, не за ви сно од со ци о е ко ном ског по ло жа ја 
[Wright & Step toe 2005]. Да уд и Голд ман [Dowd & Gold man 2006] ни су 
про на шли ни ка кву по ве за ност из ме ђу лу че ња кор ти зо ла и ста ту са. 



Чи ње ни ца да се ре зул та ти ових истраживaња раз ли ку ју мо же би ти 
по сле ди ца мно го број них фак то ра. Ба ум и са рад ни ци [Ba um et al. 1999] 
на во де да про блем мо же би ти у не до стат ку ја сних и ко хе рент них кон цеп-
ту а ли за ци ја и опе ра ци о на ли за ци ја. За ме ре ње со ци о е ко ном ског по ло жа-
ја ко ри сти се не ко ли ко де мо граф ских ин ди ка то ра ко ји се кон цен три шу 
на за ни ма ње, при хо де, обра зо ва ње, итд. Ме ђу тим, иа ко су ме ђу соб но по-
ве за ни, они са мо де ли мич но пред ста вља ју окол но сти ко је се пре кла па ју, 
а и по сре ду ју на раз ли чи те на чи не. Ако се као по ка за тељ со ци о е ко ном ског 
по ло жа ја узму при хо ди до ма ћин ства, реч је о ин ди ка то ру ко ји на гла ша-
ва ви ше ин стру мен тал не пред но сти, што је дру га чи је не го, на при мер, 
сте пен обра зо ва ња. Та ко, ло ши је здра вље по је ди на ца ни жег со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја мо же би ти ре зул тат про сто не мо гућ но сти да се при у ште 
услу ге или про из во ди ко ји су бит ни за ква ли тет здра вља [Rah ko nen et al. 
1997]. Тај ме ха ни зам се, да кле, раз ли ку је од, ре ци мо, ин фор ми са но сти и 
све сти о пи та њи ма бит ним за здра вље, во љом да се по на ша у скла ду са 
здра вим жи во том итд. Ка рак те ри сти ке ко је се од но се на про фе си је и по-
слов но окру же ње мо гу би ти јак ме ха ни зам пу тем ко јег со ци о е ко ном ски 
по ло жај ути че на ни во де пре си је. Па пас и са рад ни ци [Pap pas et al. 1993] 
обра зо ва ње на во де као ин ди ка тор по ло жа ја ко ји нај бо ље об ја шња ва раз-
ли ке у здра вљу.

Још не ки од раз ло га због ко јих по сто је ве ли ке ва ри ја ци је у ре зул та-
ти ма ис тра жи ва ња мо гу би ти и спе ци јал на ода бра ност и не до вољ но ве-
ли ки узо р ци, а у слу ча ју ис тра жи ва ња ко ја се фо ку си ра ју на лу че ње кор-
ти зо ла и то што на ин ди ви ду ал ном ни воу по сто је ве ли ке ва ри ја ци је у 
лу че њу кор ти зо ла то ком да на, ко је су про из вод раз ли ка у ак тив но сти и 
из ло же но сти сти му лу си ма [Dowd & Gold man 2006]. Ме ђу тим, уко ли ко 
се из ло же ност стре су ме ри су бјек тив но, ту су та ко ђе из ра же не те шко ће 
ко је су ина че по ве за не са су бјек тив ним ме ра ма, ви де ти [Ментус 2017]. 
Осим на ве де них, узрок ва ри ја ци ја мо гу би ти и ствар не раз ли ке из ме ђу 
по пу ла ци ја, као што је от кри ве но у слу ча ју по је ди них би о мар ке ра. Та ко 
су Мар ти ка и нен и са рад ни ци [Mar ti ka i nen et al. 2001, пре ма: Dowd & 
Gold man 2006] от кри ли да је ви ши про фе си о нал ни ста тус по ве зан с ни-
жим ни во и ма го ја зно сти и ви шим HDL хо ле сте ро лом код му шка ра ца у 
Ен гле ској, али у слу ча ју му шка ра ца у Ја па ну ва жи су прот но.

ИЗ ЛО ЖЕ НОСТ СТРЕ СУ И КВА ЛИ ТЕТ ЗДРА ВЉА

У по ве за но сти из ме ђу из ло же но сти стре су и на ру ша ва ња ква ли те та 
здра вља, ка ко у со мат ском, та ко и у мен тал ном сми слу, два би о ло шка 
си сте ма се сма тра ју кључ ним: сим па тич ки нер вни си стем и хи по та ла му-
сно-хи по фи зно-адре нал на оса. Лу че ње адре на ли на и но ра дре на ли на, два 
глав на мар ке ра ак ти ви ра ња сим па тич ког нер вног си сте ма, по ви ше но је 
то ком из ло же но сти акут ним стре сним си ту а ци ја ма, а у слу ча ју пре те ра не 
из ло же но сти мо же до ћи до сла бље ња иму ног си сте ма, хе мо ди на мич ких 
про ме на, аб нор мал но сти ср ча них рит мо ва и до не у ро хе миј ског дис ба лан-
са. Дру го, при мар ни мар кер ак ти ва ци је хи по та ла му сно-хи по фи зно-адре-
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нал не осе, кор ти зол, по ве зу је се с па дом иму ни те та и ра стом го ја зно сти, 
про ме на ма крв ног при ти ска, то ле ран ци јом на глу ко зу, ди ја бе те сом ти па 2, 
пре жи вља ва њем ра ка дој ке, ког ни тив ним па дом у ста ро сти, гу бит ком пам-
ће ња и ри зи ком од ин фарк та и кар ди о ва ску лар них бо ле сти [Co hen, Doyle 
& Ba um 2006a; Li et al. 2007]. Ле чић-То шев ски и са рад ни ци [Lečić-To šev ski 
i dr. 2001] на во де да пси хич ки по ре ме ћа ји узро ко ва ни стре сом мо гу би ти: 
акут на ре ак ци ја на стрес, пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај, по ре ме ћа ји 
при ла го ђа ва ња и дру ге не спе ци фи ко ва не ре ак ци је на те жак стрес. 

Док се на акут ни стрес мо же ре ла тив но ла ко при ла го ди ти, хро нич на 
ак ти ва ци ја хи по та ла му сно-хи по фи зно-адре нал не осе оште ћу је спре ге 
ко је вра ћа ју сво је хор мо не на нор мал не ни вое.3 Због то га је би тан про цес 
ало ста зе, тј. про цес при ко јем ор га ни зам по ја ча ва, од но сно ути ша ва по-
је ди не ви тал не функ ци је, као од го вор на раз не спо ља шње и уну тра шње 
зах те ве, ко ји ма се на тај на чин при ла го ђа ва [Go to vac i dr. 2009]. Уко ли ко 
се зах те ви за од го во ри ма ја вља ју пре ви ше ин тен зив но или уче ста ло, по-
сте пе но до ла зи до тзв. ало стат ског оп те ре ће ња, тј. до ис цр пљу ју ћег ефек-
та по тки ва и ор га не, што ор га ни зам чи ни под ло жни јим бо ле сти ма, или 
раз ви ја већ по сто је ће. Иа ко у си ту а ци ји из не над не опа сно сти стре сна ре-
ак ци ја, као са став ни део ало ста зе, фи зи о ло шким и би хеј ви о рал ним про-
це си ма по тен ци јал но омо гу ћа ва пре жи вља ва ње, хро нич ни стрес мо же у 
ве ли кој ме ри до при не ти ало стат ском оп те ре ће њу.

Бит но је по ме ну ти и по на ша ње по ве за но са здра вљем, као је дан од 
ме ха ни за ма пу тем ко јег из ло же ност стре су мо же ути ца ти на по гор ша ње 
здра вља. На чин ис хра не, фи зич ка ак тив ност или пу ше ње, осим што су у 
од ре ђе ној ме ри по ве за ни са со ци о е ко ном ским по ло жа јем и из ло же но шћу 
стре су, у зна чај ној ме ри об ли ку ју ква ли тет здра вља. На при мер, ве ћа из-
ло же ност стре су без об зи ра на пол, мо же би ти по ве за на с ве ћим уно ше њем 
ма сни је хра не, ма њом уче ста ло шћу фи зич ких ак тив но сти и ве ћом по тро-
шњом ду ва на (ма да не ну жно и ал ко хо ла) [Ng & Jef fery 2003]. Ван Ка у тер 
и Шпигл [Van Ca u ter & Spi e gel 1999] на во де да је ду жи на спа ва ња, ко ја 
знат но ути че на ква ли тет здра вља, у ве ли кој ме ри за ви сна од лу че ња кор-
ти зо ла, што је, опет, за ви сно од по ло жа ја. Пу ше ње, уно ше ње ал ко хо ла, 
пре ко мер но уно ше ње хра не и фи зич ка не ак тив ност об ли ци су за до вољ-
ста ва и ре лак са ци је ко ји по ма жу да се по пра ви рас по ло же ње при пад ни ка 
ни жих сло је ва [Pam pel et al. 2010]. Иа ко ови об ли ци по на ша ња мо гу крат-
ко роч но убла жи ти ефек те стре са, њи хо ве ду го роч не по сле ди це у том сми-
слу мо гу би ти знат но штет не. Та ко ђе је бит но по ме ну ти да и ов де по сто ји 
уза јам на усло вље ност – исто као што из ло же ност стре су од ре ђу је по на ша-
ње у ве зи са здра вљем, ови об ли ци по на ша ња мо гу од ре ђи ва ти стрес. На 
при мер, пу ше ње пу тем ни ко тин ске за ви сно сти мо же по ве ћа ти осе ћај стре-
са, а фи зич ка ак тив ност мо же до ве сти до не у ро хе миј ских про ме на ко је сма-
њу ју де пре си ју и анк си о зност и убла жа ва ју осе тљи вост на стрес уоп ште 
[Pam pel et al. 2010].

3 Ме ђу тим, не са мо ви сок ни во кор ти зо ла –већ и пре те ра но ни зак, мо же би ти па то ген 
[Dowd et al. 2009].
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ЗА КЉУ ЧАК

У ра ду је раз ма тра на уло га раз ли чи тих ме ха ни за ма ме ђу соб ног ути-
ца ја со ци о е ко ном ског по ло жа ја, из ло же но сти стре су и здра вља. Нај ве ћи 
број ис тра жи ва ња ука зу је на по зи тив ну по ве за ност из ме ђу со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја и ква ли те та здра вља и не га тив ну по ве за ност из ме ђу по ло-
жа ја и из ло же но сти стре су, као и ква ли те та здра вља и из ло же но сти стре су. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ве за но сти со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло же-
но сти стре су су у том сми слу нај ма ње кон зи стент ни, и то нај че шће услед 
раз ли ка у кон цеп ту а ли за ци ји и опе ра ци о на ли за ци ји пој мо ва, спе ци јал не 
ода бра но сти и не до вољ не ве ли чи не узо ра ка и дру гих ме то до ло шких пи-
та ња, као и ка рак те ри сти ка са мих из у ча ва них по пу ла ци ја. Осим ап со лут-
ног по ло жа ја у дру штве ној хи је рар хи ји, као јед не од кључ них де тер ми-
нан ти из ло же но сти стре су и ква ли те ту здра вља уоп ште, у ли те ра ту ри је 
при су тан и зна чај ре ла тив не по зи ци је у том сми слу. Да ље, об ли ци по на-
ша ња бит ни за ква ли тет здра вља, као што су на чин ис хра не или фи зич ка 
ак тив ност, у ве ли кој ме ри су по ве за ни и са со ци о е ко ном ским по ло жа јем 
и из ло же но шћу стре су. Ко јим год ме ха ни зми ма се об ја шња вао ме ђу соб-
ни ути цај ових ва ри ја бли, за кљу чак ко ји се на ме ће је да је пред ност у 
со ци о е ко ном ском сми слу кључ на за пре вен ци ју и пре ва зли же ње стре сних 
си ту а ци ја, а са мим тим и за ква ли тет здра вља уоп ште.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА
Рад је ре зул тат про је ка та ОИ 179039 (Струк тур не дру штве не и исто-

риј ске про ме не срп ског дру штва у кон тек сту европ ских ин те гра ци ја и 
гло ба ли за ци је) и ОИ 179018 (Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив-
них и емо ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних у дру штву ори јен ти са ном на 
европ ске ин те гра ци је) ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The su bject of this pa per is stress ex po su re as one of the mec ha nisms 
thro ugh which the so ci o e co no mic sta tus may af fect the he alth. First of all, the na tu re of the 
re la ti on ship bet we en the so ci o e co no mic sta tus and the he alth qu a lity, as well as pos si ble 
mec ha nisms of re la ti on ship bet we en them in ge ne ral are pre sen ted. Then, an over vi ew 
of the re la ti on ship bet we en so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re is pro vi ded, as well 
as pre vi o us re se arch re sults in this fi eld. Fi nally, mec ha nisms by which stress ex po su re 
may af fect he alth qu a lity are pre sen ted. The lar gest num ber of stu di es in di ca tes a po si ti ve 
cor re la tion bet we en so ci o e co no mic po si tion and he alth qu a lity and a ne ga ti ve cor re la tion 
bet we en sta tus and stress ex po su re, as well as he alth qu a lity and stress ex po su re. The 
re sults re gar ding the re la ti on ship bet we en so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re are 
in this re spect the le ast con si stent, mostly due to dif fe ren ces in the con cep tu a li za ti ons and 
ope ra ti o na li za ti ons, po or re pre sen ta ti ve ness of sam ples, and ot her met ho do lo gi cal is su es, 
as well as the cha rac te ri stics of the exa mi ned po pu la ti ons them sel ves. Furt her, be ha vi ors 
re le vant to he alth qu a lity, such as di et or physi cal ac ti vity, are to a gre at ex tent re la ted to 
so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re. Wha te ver the mec ha nisms by which the in ter-
ac tion bet we en the se va ri a bles is ex pla i ned may be, the so ci o e co no mic sta tus is pro bably 
the key for pre ven tion and over co ming stressful si tu a ti ons, and thus, for he alth in ge ne ral.

KEYWORDS: so ci o e co no mic sta tus, he alth, stress, dif fe ren tial ex po su re hypot he sis, 
dif fe ren tial vul ne ra bi lity hypot he sis, sta tus an xi ety
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