
سالمت روان

یا  »سایکوفیزیولوژی«  »روان تنی«،  اختالالت 
»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای از ناراحتی ها 
گفته می شود که غالبا ریشه روان شناسی دارد 
اما به شکل تظاهرات جسمی نمود پیدا می کند. 
برخی از این اختالالت مثل آسم، زخم معده، 
بی خوابی، سردردهای مزمن، فشار خون باال و 
بیماری عروق کرونر قلب شناخته شده تر هستند 
اما تحقیقات جدید نشان می دهد بسیاری از 
و  ویروسی  عفونت های  جمله  از  بیماری ها 
باکتریایی نیز می تواند بر تعامل عوامل روانی، 
اجتماعی با عوامل فیزیکی تاثیر بگذارند. البته 
باید خاطر نشان کرد منظور این نیست که این 
اختالالت صرفا اختالالت روانی هستند، بلکه 
مسائل روان شناسی در بروز، تشدید و افزایش 

زمینه  ابتال به این ناراحتی ها موثرند. 
مزمن  سردردهای  می دهد  نشان  پژوهش ها 
در نتیجه تعامل برخی عوامل استرس زا مانند 
و  درماندگی  احساس  محیطی،  فشارهای 
استیصال، خشم، اضطراب، افسردگی و عوامل 
فیزیولوژیک مانند فعالیت غیرعادی سروتونین، 
ضعف عضالت و مشکالت عروقی ممکن است 
اتفاق بیفتد. احتماال شنیده اید افرادی که فشار 

خون باال دارند، عمدتا استرس های دائمی را 
تجربه می کنند و احساس افسردگی و 

خشم در این افراد بیشتر است. البته 
شکی نیست که چاقی، بی تحرکی، 
عملکرد ضعیف کلیه ها و ... نیز 
نقش  خون  پرفشاری  بروز  در 

خواهدداشت. 

نشانگان قلب شکسته با عالئم 
مشابه حمله قلبی

نشانگان قلب شکسته نیز یکی دیگر از اختالالت 
در این زمینه است که درنتیجه باالرفتن سطح 
اپی نفرین و رسیدن به حد سمی اتفاق می افتد. 
ناگهانی و  مانند استرس  مسائل روان شناسی 
هرگونه واکنش هیجانی قوی باعث افزایش این 
هورمون و دیگر هورمون های استرس می شود 

و این پاسخ فیزیولوژیک را فعال تر می کند.  
محققان در یک بررسی به توصیف 19 فرد 
بزرگسال پرداختند که پس از قرارگرفتن 
در معرض یک رویداد خیلی هیجانی مانند 
تصادف، فوت یکی از عزیزان، جشن تولد 

با غافلگیری شدید، سرقت مسلحانه و اظهار 
به دادگاه با عوارض قلبی ظاهر شد.

مشکالت  به  هیجانی  استرس  افراد  این  در 
قلبی مرتبط با نشانگان قلب شکسته منجر شد. 
مقدار  استرس  هورمون های  وقتی  به عبارتی، 
فلج  را  قلب  می شوند، عضالت  آزاد  زیادی 
می کنند و مانع از حرکت می شوند. براساس 
نتایج تست های آزمایشگاهی، نشانگان قلب 
شکسته خیلی شبیه حمله قلبی است. البته هیچ 
شواهدی دال بر گرفتگی عروق قلب وجود 
ندارد و بیشتر افراد پس از چند هفته سالمت 
خود را بازمی یابند. فراوموش نکنیم اپی نفرین، 
سروتونین و اکسی توسین هورمون های استرس، 

شادی و عشق نامیده می شوند. 

تاثیر شرایط روان شناسی 
درحفظ سالمت

امروزه واقعا تردیدی وجود ندارد که عوامل 
بیولوژی، روان شناختی و جامعه شناختی با هم 
ترکیب می شوند تا یک اختالل در بدن انسان 
به وجود آید. در واقع، تمایل چنین عواملی یک 

قاعده کلی است. طی بررسی سال های اخیر 
بیشتر  نیز  اختالالت  این  تعداد  شده  ثابت 
شده  است. همچنین حوزه جدیدی تحت عنوان 
»سایکونوروایمنولوژی« مطرح است که استرس 

را به سیستم ایمنی بدن مرتبط می داند. 
سیستم ایمنی بدن از شبکه فعالیت ها و سلول هایی 
تشکیل شده که عوامل بیماری زا و سلول های 
بیمار مانند سلول های سرطانی را شناسایی می کنند 
و از بین می برند. آنتی ژن ها مهاجمان خارجی 
مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها و... هستند 
که وارد بدن می شوند. لنفوسیت ها نیز نوعی از 
گلبول های سفید و مهم ترین اجزای سیستم ایمنی 

هستند که تعدادی بالغ بر چند میلیارد دارند. 
تحریک  را  لنفوسیت ها  آنتی ژن ها  که  زمانی 
کنند، این مولکول های ایمنی سریع وارد عمل 

می کنند.  مقابله  آنها  با  و  شده 
گروهی از لنفوسیت ها موسوم به 
»لنفوسیت های T« آنتی ژن ها را شناسایی 
و تکثیر چند برابری سلول های مشابه خود 
را آغاز می کنند. گروهی دیگر از لنفوسیت ها 
نیز سلول های آلوده بدن را شناسایی کرده و از 
بین می برند. لنفوسیت های B نیز آنتی بادی ها 
را می سازند که آنتی ژن ها را از بین می برند و 
مانع بروز بیماری می شوند اما این مسائل چه 

ارتباطی به روان شناسی دارد؟
پژوهشگران امروزه دریافتند استرس می تواند 
در فعالیت لنفوسیت ها اختالل به وجود 
آورد، از سرعت آنها کم کند و به این ترتیب 
آسیب پذیری فرد در برابر عفونت های 
ویروسی و باکتریال را افزایش دهد. طی 
مطالعه ای که در استرالیا انجام شد، سیستم 
ایمنی 26 نفر که همسران آنها 8 هفته پیش از این 
بررسی فوت کرده بودند را با سیستم ایمنی 26 
فرد متاهل مقایسه کردند. نمونه های خون نشان 
داد عملکرد لنفوسیت ها در افراد داغدار خیلی 
ضعیف تر از دیگران بود. به عبارتی، استرس مزمن 
دستگاه ایمنی بدن را ضعیف می کند. مطالعات 
متعددی در این زمینه انجام شد و حتی مراقبت 
از والدین یا همسر مبتال به آلزایمر نیز نشان داد 

سیستم ایمنی تضعیف می شود.
این پژوهش ها نکته  بسیار جالبی به ما نشان 
می دهد؛ در طول دوره هایی که افراد سالم تحت 
استرس های غیرعادی قرار گرفتند، ظاهرا سالم 
هستند اما عوامل استرس زا سیستم ایمنی آنها 
بیماری  را ضعیف می کند، طوری که مقابل 

آسیب پذیر می شوند.
این روزها که شیوع ویروس کرونا به عنوان معضل 
جدی در جوامع مطرح است، مسلما افرادی که 
تحت تاثیر چنین شرایطی دچار عملکرد ضعیف 
سیستم ایمنی هستند با عوارض جدی تری بیماری 
مواجه می شوند بنابراین جای تعجب ندارد که 

محققان همواره بین استرس های زندگی و بروز و 
تشدید بیماری های مختلف ارتباط پیدا می کنند.

استرس چگونه سیستم ایمنی را دچار 
اختالل می کند؟

تاثیر استرس بر علمکرد ایمنی بدن وابسته به 
4 عامل فعالیت بیوشیمیایی، تغییرات رفتاری، 
سبک شخصیت و درجه حمایت اجتماعی است.
نظر  از  بیوشیمیایی:  فعالیت  و  استرس 
فعالیت های بیوشیمیایی، اگر استرس ادامه پیدا 
کند، هورمون نوراپی نفرین  که از غدد فوق کلیه 
آزاد می شود بر گیرنده های بعضی لنفوسیت ها 
جا می گیرد و فعالیت بازدارنده ایجاد می کند که 
درنتیجه از سرعت عمل سیستم ایمنی کاسته 

می شود. 
استرس و تغییرات رفتاری: استرس باعث بروز 
برخی تغییرات رفتاری می شود که بر عملکرد 
ایمنی بدن تاثیر می گذارد. برخی افراد تحت تاثیر 
استرس دچار اضطراب یا افسردگی حتی اختالل 
اضطراب خلقی می شوند بنابراین ممکن است 
خواب مطلوب و تغذیه سالم نداشته باشند، فعالیت 
جسمی را کنار بگذارند، سیگار بکشند یا سراغ 
الکل و مواد مخدر بروند که چنین رفتارهایی 

حتما بر سرعت ایمنی بدن تاثیر می گذارد. 
استرس و سبک شخصیت: بررسی ها نشان 
زندگی  استرس های  به  که  افرادی  می دهد 
و  تاب آوری  سازنده،  مقابله  خوش بینی،  با 
اوضاع  کنترل  می کنند،  نگاه  انعطاف پذیری 
را به دست می گیرند و از چالش های زندگی 
استقبال می کنند، سیستم ایمنی کارآمدتری دارند 
و برای جنگیدن با بیماری ها آمادگی بیشتری 
خواهندداشت. بعضی مطالعات نشان می دهد 
به عنوان مثال افرادی که شخصیت سرسخت 
دارند، بعد از رویدادهای استرس زا سالم باقی 
می مانند، در حالی   که شخصیت های ضعیف در 
برابر استرس ها و پیامدهای آن آسیب پذیرترند. 

بررسی ها حاکی  از آن است مردانی که عموما 
احساس ناامیدی دارند بیشتر در اثر بیماری های 
قلبی و مشکالتی مشابه فوت می کنند. البته توجه به 
حالت معنوی و روحانی عموما سالم تر از افرادی 
هستند که اعتقادی به باورهای معنوی ندارند. 

ویژگی های  بعضی  بین  اخیر،  سال های  در 
شخصیتی و توانایی افراد در مقابله سرطان نیز 
رابطه هایی کشف شد، مثال مشخص شد بیماران 
مبتال به بعضی انواع سرطان که ناامید شده  و 
قادر نبودند احساسات خود به خصوص خشم 
را به درستی بروز دهند در مقایسه با بیمارانی که 
هیجانات خود را نشان می دادند، کیفیت زندگی 

پایین تری در دوران بیماری داشتند. 
حتی گروهی از محققان معتقدند بین شخصیت 
و فرجام سرطان رابطه وجود دارد که البته تایید 
قطعی این نظریه نیاز به بررسی های بیشتری دارد. 
به تازگی تیپ شخصیتی به نام تیپ D مطرح 
شده که به معنای به شدت رنجور است. افرادی 
با این نوع تیپ شخصیت در روابط میان فردی 
و حضور کنار دیگران هیجانات منفی را تجربه 
کرده و از ابراز این هیجانات خودداری می کنند. 
این افراد با احتمال بیشتر ابتال به بیماری های قلبی 
و فوت ناشی از آن مواجه هستند. عالوه بر این، 
کیفیت زندگی بیشتر آنها پایین است و معموال 
به درمان های پزشکی دسترسی چندانی ندارند. 
به نظر می رسد رابطه بین تیپ شخصیتی D و 
بیماری قلبی تا اندازه ای به نقص ایمنی بدن در 

برابر استرس بستگی دارد. 
که  افرادی  اجتماعی:  حمایت  و  استرس 
حمایت اجتماعی مطلوبی ندارند و احساس 
تنهایی می کنند، در مقایسه با افرادی که روابط 
اجتماعی خوبی دارند، معموال سیستم ایمنی 
ضعیف تری در برابر استرس دارند. در بررسی ای 
که روی دانشجویان پزشکی انجام شد، آنها به 
دو گروه تقسیم شدند؛  گروهی که از تنهایی 
شدید رنج می برند و گروهی که تاحدی احساس 

تنهایی داشتند. مشخص شد در طول یک ماه 
لنفوسیت ها در  پایان ترم عملکرد  امتحانات 
گروه  از  کمتر  بودند،  تنها  خیلی  که  افرادی 
دیگر بود و مقاومت بدنی ضعیف تری داشتند. 
بررسی ها نشان می دهد حمایت ها می تواند از 
انسان در برابر استرس، عملکرد ضعیف سیستم 
ایمنی و بیماری های متعاقب آن محافظت کند 
و به  آنها کمک کند پس از بیماری یا عمل 

جراحی زودتر بهبود یابند. 
از آن است که  نیز حاکی  تحقیقات دیگری 
مبتالیان به بعضی از انواع سرطان که حمایت 
اجتماعی خوبی از اطرافیان دریافت کرده بودند 
یا تحت خدمات روان درمانی حمایتی بودند، 
در مقایسه با بیماران فاقد حمایت اجتماعی 
سیستم ایمنی کارآمدتری داشتند و حال بهتر 

و مساعدتری را تجربه کردند.

بهبود سالمت روان باعث سالمت 
جسم خواهدبود

مانند  امروزه  شایع  مشکالت  از  بسیاری 
چاقی، ناراحتی های قلبی- عروقی، سرطان، 
ریزش مو، مشکالت پوستی و... ریشه در 
دلیل  به این  یا  دارد  روان شناسی  اختالالت 

ظاهر و تشدید می شود. 
اصالح شیوه زندگی، تغییر ساختارهای روانی، 
برخورداری از حمایت های اجتماعی، گرایش 
به معنویات و دوری از نگرانی های بیهوده الزمه 
لذت از زندگی توأم با آرامش و سالمت است. 
بسیاری از نگرانی هایی که امروز درگیر آنها هستیم، 
حتما در آینده باعث خنده و تعجب خواهدشد 

که چرا اینقدر درگیر بودیم.
اقدامات دیگری مانند ریلکسیشن، نوروفیدبک 
و مدیتیشن و تکنیک های خودهیپنوتیزم که فرد 
بتواند احساس آرامش را در وجود خود ایجاد 
کند نیز می تواند در بهبود این مشکالت بسیار 
موثر باشد. همچنین آموزش پرهیز از سخنان و 
تلقین های منفی کنار حضور همراه با گروه های 
حمایتی خاص نیز حتما  ضروری است و معموال 

در جلسات مشاوره تاکید می شود. 
هرگونه مداخله که در کاهش هیجانات منفی 
مانند اضطراب، افسردگی و خشم  نقش دارد، 
اصوال می تواند در بیماری های فیزیکی نیز نقش 
داشته باشد  بنابراین نباید تعجب کرد بعضی 
مبتالیان به بیماری های جسمی با خدمات مشاوره 
روان شناسی بهبود پیدا می کنند زیرا می آموزند که 
چطور هیجانات و نیازهای خود را بشناسند و 
آنها را به  درستی بروز دهند. بررسی ها حاکی از 
آن است که بحث  و  گفت وگو در مورد هیجانات 
گذشته و حال حتی نوشتن می تواند به فرد کمک 

کند تا سالمت خود را به دست آورد. 
مطالعه ای  کرد طی  باید خاطرنشان  پایان  در 
در مورد مبتالیان به بیماری آسم و آرتروز، از 
مبتالیان خواسته شد افکار و احساسات خود را 
در برابر رویدادهای استرس آمیز طی چند روز 
اخیر یادداشت کنند. مشخص شد این کار باعث 
بهبود این عارضه ها شد. این تاثیر در مورد مبتالیان 

به ایدز و سرطان نیز اتفاق افتاد. 
پس تخلیه هیجانات و احساسات به خصوص در 
حضور مشاور یا روان شناس باتجربه در کسب 
فراموش  خواهدبود.  تاثیرگذار  قطعا  سالمت 
نکنیم در گذشته عمده آمار مرگ مربوط به 
بیماری های واگیر مثل طاعون، وبا و... بود اما 
امروزه بیماری های مرتبط با شیوه زندگی مانند 
چاقی، دیابت، ناراحتی های قلبی و... معضل 
جدی سالمت است که با اصالح ساختارهای 
از  می توانیم  زندگی  الگوهای  و  روان شناسی 
زندگی شاد، پویا و آرام لذت ببریم. کنترل وضعیت 
روانی باعث بهبود سالمت جسمی می شود و از 

بروز بیماری های روان تنی پیشگیری می کند.

آنچه باید در مورد بیماری های روان تنی بدانیم

سالمت جسم وابسته به سالمت روان است...
دکترحسینابراهیمیمقدم

روان شناس، مشاور و عضو هیات 
علمی دانشگاه آزاد

اختالالت »روان تنی«، 
یا  »سایکوفیزیولوژی« 

»سایکوسوماتیک« به مجموعه ای 
از ناراحتی ها گفته می شود که غالبا ریشه 

روان شناسی دارد اما به شکل تظاهرات جسمی نمود 
پیدا می کند. برخی از این اختالالت مثل آسم، 

زخم معده، بی خوابی، سردردهای مزمن، 
فشار خون باال و بیماری عروق 

کرونر قلب شناخته شده تر 
هستند

شماره هفتصدوهفتادوپنج  هشت آذر نودونه6

پروردگار را حمد و سپاس می گوییم که با حمایت و یاری نیک مردمانی از سراسر ایرانمان 45 سال است که توانسته ایم میزبان 3 هزار نفر )سالمند، معلول، بیماران ام اس و ضایعه نخاعی و کودکان 
معلول ذهنی و اوتیسم( باشیم و کهریزک را خانه ای بسازیم برای زندگی، نه زنده ماندن. با توجه به نیاز ضروری بخش کودکان به پوشک اکنون از شما سرور ارجمند خواهانیم با درخواست کمک نقدی مبلغ 

300،000،000 ریال هزینه خرید )3 تن برنج جهت نیاز 3 ماه و 1/5 تن مرغ جهت نیاز 1 ماه(، در حد مقدورات و صالحدید ما را در این مسیر انسان دوستانه یاری نمایید. ضمنا به استناد بخشنامه 172 کمک به 
آسایشگاه کهریزک جزو هزینه های قابل قبول است و از درآمد مشمول مالیات کسر می شود. پیشاپیش از بذل توجه شما نیکوکار بزرگوار سپاسگزاری می کنیم و برایتان از درگاه ایزد منان طلب خیر و سالمت داریم.

مسوول هماهنگی: خانم بختیاری تلفن: 02632400760 همراه: 09197216577
شماره کارت توسعه تعاون موسسه: 5029087000233695 به نام آسایشگاه خیریه کهریزک
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