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گفت وگو با دکتر ابراهیم واحد روان پزشک درباره تاثیر استرس بر ایمنی بدن

استرسبابدنماچهمیکند؟

: آقای دکتر! استرس چیست و چه 
اثری بر بدن ما می گذارد؟

ما معموال کلمه  استرس را به دو معنای متفاوت به 
کار می بریم. گاهی استرس به فشار بیرونی اشاره 
دارد )به دوستمان می گوییم: به من استرس/تنش 
وارد نکن(. گاهی به پاسخ بدن ما اشاره می کند؛ 
گرفتار استرس شده ام. دستانم می لرزد. تجربه 
استرس اتفاق بدی نیست. تجربه استرس بیش 
از حد تحمل و به صورت مکرر یا برای مدت 
طوالنی می تواند مشکل آفرین باشد. استرس به 
خودی خود می تواند مثبت یا منفی باشد، مثال 
استرس به اندازه برای قبول شدن در امتحان یا 
بهبود وضعیت زندگی، استرس مثبتی است اما اگر 
شدید یا طوالنی شود تا جایی که روال زندگی فرد 
دچار اختالل شود، استرس منفی گفته می شود. 
استرس در تعریف کلی فقط شامل جنبه های 
منفی نمی شود، بلکه هر اتفاق خوشایندی هم 
می تواند به فرد استرس وارد کند، مثال اگر در 
امتحان رانندگی قبول نشویم، ۵۱ واحد استرس 
و اگر قبول شویم ۵ واحد استرس به ما وارد شده 
است، حتی وصال به عشق هم به فرد استرس 

وارد می کند.

: چطور استرس می تواند بر سطح 
ایمنی و نوع عملکرد ما تاثیر بگذارد؟

گلوکوکورتیکوئیدها هورمون هایی هستند  که از 
غده فوق کلیه ترشح می شوند، در واکنش به استرس 
سیستم ایمنی را مهار می کنند و به این ترتیب، 
در برخی مواقع استرس از طریق واکنش های 
هورمونی باعث آزاد کردن برخی هورمون های 
دیگر در بدن، مانند گلوکوکورتیکوئیدها می شود 
و سطح ایمنی را کاهش می دهد. از طرف دیگر، 
مکانیسم های دیگری در نتیجه استرس در بدن 
می توانند سیستم ایمنی را فعال کنند. در مجموع 
می توان گفت، استرس کم سیستم ایمنی را تقویت 
و بدن را برای مقابله آماده می کند اما استرس 
زیاد سیستم ایمنی را تضعیف می کند، مثال اگر 

خرگوش شیری را ببیند و در حد معقول بترسد، 
فرار می کند و جان خود را نجات می دهد اما اگر 
زیاد بترسد، نمی تواند عکس العملی نشان بدهد 
و به قول معروف از ترس فلج می شود و از هر 

فعالیتی بازمی ماند.

: استرس روی جسم هم اثر می گذارد؟
با استرس ایجاد  یا  تمام بیماری های جسمی 
می شوند یا در اثر استرس تشدید می شوند، مثال 
دندان دردی که ریشه اش مشکالت دندان است، 
ممکن است با سرو صدای چند بچه تشدید شود.
بیماری ها سایکوسوماتیک یا روان تنی  برخی 
بیماری های روان شناختی روی  هستند؛ یعنی 
جسم هم اثر می کنند، مثال در کسی که استرس 
دارد ، کاتکوالمین و نورآدرنالین و دوپامین در 
خون آزاد می شود که نمودهای بدنی آن به صورت 
زخم معده یا کولیت روده یا سردردهای میگرنی 
دیده خواهد شد. حتی واپس زدن استرس ها در 
فشارخون افراد هم می توانند نقش داشته باشند. 
افرادی که خشم خود را فرو می خورند هم می توانند 

تبدیل به بیماران روانی یا روان تنی شوند.

: چگونه باید با استرس زندگی کرد؟
زندگی را نمی توانید تصور کنید که در آن استرس 
نباشد اما به فراخور شرایط، باید با استرس جنگید 
یا از آن فرار کرد یا با آن ساخت؛ جنگ، گریز 
یا سازش که هر کدام باتوجه به موقعیت جای 
خودش را دارد.مثال فرض کنید اعضای خانواده 

زن یا شوهر در مسائل خانواده ای مداخله می کنند. 
به عبارت دیگر، منبع استرس مداخله دیگران در 
روابط خانوادگی است. حال اگر شخص بخواهد 
با این استرس بجنگد، این جنگ در زندگی اش 
موج ایجاد می کند و اگر بخواهد از این استرس 
فرار کند باید زندگی خانوادگی خود را به هم 
بزند. راه حل در این شرایط ساختن با استرس 
یا به عبارت دیگر کم دیدن استرس است. در 
شرایطی که چند نفر به فرد حمله می کنند، چاره 
کار فرار کردن است و در این شرایط دیگر ساختن 
و کم دیدن استرس فرد را در معرض خطر جدی 
قرار می دهد. گاهی باید با استرس جنگید، فرد 
گاهی باید بایستد و به جای فرار یا ساختن با 
استرس از حریم و حقوق خود دفاع کند. کمی 
اضطراب برای زندگی طبیعی هر کسی الزم است. 
اگر اضطراب نباشد، کسی حتی کارهای روزمره 

زندگی را نمی تواند انجام دهد اما اضطراب زیاد 
امکان زندگی عادی را از فرد می گیرد. زیستن با 
استرس همراه است و آرامش کامل را فقط در 
آرامگاه می شود پیدا کرد. اکنون در عصر تمدن، 
استرس ها دائم از همه سو بر ما وارد می شود. پس 
باید یاد بگیریم استرس هایمان را مدیریت کنیم.

: منظور شما از واکنش یا پاسخ به 
استرس چیست؟

در مورد پاسخ فیزیولوژیکی که به استرس حاد 
می شود داد، اطالعات زیادی داریم و راه حل های 
بیشتری برای آن می شناسیم اما آنچه درباره استرس 
مزمن می دانیم خیلی کمتر است. بدترین  نوع 
استرسی است که معلوم نیست چه زمانی تمام 
شود. اگر به کسی بگویند باید در این اتاق بمانی 
اما معلوم نیست کی بتوانی بیرون بیایی، استرس 

بیشتری دارد و ممکن است دق کند تا کسی که 
می داند ۱0 سال باید در آن اتاق زندانی بماند.

بعضی استرس ها مدت طوالنی با فرد می  مانند و 
عواقب بلندمدت دارند، مانند استرس از دست دادن 
همسر که ممکن است ماه ها یا حتی سال ها تنهایی 
فرد را به دنبال داشته باشد یا حمله خشونت بار 
جنسی به یک کودک ممکن است تا سال ها باعث 

تشویش و نگرانی در او شود.
استرس های روزمره زندگی مثل تغییر محل زندگی 
یا محل کار یا استرس های ارتقای شغلی همگی 
طبیعی هستند و اگر کسی بر اثر این استرس های 
معمولی بیمار شود، اختالل انطباق پیدا کرده. 
تجربه افراد از بالیای بزرگی مانند سیل و زلزله 

و  هواپیما  سقوط  یا 
نوعی  باعث  جنگ 
اختالل شناخته شده به 

نام نشانگان اختالل پس از سانحه می شود که از 
جمله اینها موج انفجار و مجروحان جنگی را 

هم می شود نام برد.
کسی که شاهد تصادف فرزندش باشد، استرس 
دیرپا در وجودش شکل می گیرد. هیچ استرسی 
فراموش شدنی نیست و بنا بر شخصیت ما یا شدت 
استرس، رد پایش را در زندگی ما به جا می گذارد.

: استرس چگونه عمل می کند؟
تصور کنیم یک قطره آب اضافی می تواند ظرفی 
را که پر  از آب است، لبریز کند. در این صورت، 
هیچ کس نمی گوید قطره آخر باعث لبریز شدن 
ظرف آب شده. ظرف آب بر اثر جمع شدن 
قطره های آب مستعد لبریز شدن بوده است. این 
مثال خوبی برای استرس است چون استرس ها 
نقش ماشه چکان را دارند، مثل تفنگی که از قبل پر 
شده، انباشت استرس طی روزها یا سال ها باعث 
می شود فرد به مرحله بیماری برسد. بنابراین، هیچ 
استرس یگانه ای به خودی خود نمی تواند فرد را 
بیمار کند. مداد پاک کن گرد روی میز با هر تلنگر 
به لبه میز نزدیک تر می شود اما تنها یک ضربه و 
آن هم ضربه نهایی است که آن را زمین می اندازد.

: آیا مردمی که نگران ابتال به ویروس 
هستند، واکنش  غیرعادی از خود نشان می دهند؟
درباره کرونا هم مانند هر منبع استرس دیگری، 
دستورات  از  معقول  پیروی  مثبت  استرس 
بهداشتی است که به سالمت فرد و اطرافیان 
و خانواده او کمک می کند اما استرس منفی 
فرد  عادی  زندگی  روال  شدن  مختل  باعث 
می شود. اگر فرد نمی تواند با وجود استرس، 
زندگی عادی خود را دنبال کند، حتما باید 

از کارشناس یا روان پزشک کمک بخواهد.

زیستنبااسترسهمراه
استوآرامشکاملرا
فقطدرآرامگاهمیشود
پیداکرد.اکنوندرعصر
تمدن،استرسهادائماز
همهسوبرماواردمیشود.پسبایدیاد
بگیریماسترسهایخودرامدیریتکنیم

پایانی  روزهای  در 
کرونا  که  اسفند 
مشکل اصلی و بزرگ 
شده،  دانسته  سالمت 
بسیار می شنویم که استرس ابتال به دلیل 
پایین آوردن سطح ایمنی بدن، می تواند 
بیماری را وخیم تر یا حتی کشنده کند.

با بدن ما چه می کند؟ چکار  استرس 
می توان کرد تا استرس کمترین آسیب 

را به بدن برساند؟
برای پاسخ به این سوال ها با دکتر ابراهیم 
واحد، روان پزشک گفت وگو کرده ایم. 

  مرجان 
یشایایی

اگر جایی که باید بجنگیم، بسازیم یا فرار کنیم، بزرگ ترین نشانه بیمار شدن ماست. با کسی می جنگیم که باید 
فرار کنیم، از کسی یا مشکلی فرار می کنیم که باید با آن بسازیم و...

درواقع استرس یعنی هر چیز واقعی یا تخیلی یا نمادین )فرهنگی، مذهبی یا...( که بقای انسان را با خطر روبرو 
کند، به نوعی باعث راه انداختن مجموعه ای از واکنش ها با این هدف می شود که انسان بتواند اثر این استرس ها 

را بر بدن یا روان خود کم کند و تعادل بدن را به حالت اولیه برگرداند.

بیماریبراثراسترسچگونهایجادمیشود؟

این روزها، با ورود مهمان 
ناخوانده به میهن عزیزمان 
ایران شاهد افزایش اضطراب 
در سطح جامعه  هستیم. برای 
برون رفت از این بحران، افزایش آگاهی، تقویت حس مسوولیت پذیری 
فردی و اجتماعی، همدلی و کسب آرامش هر چه بیشتر در جامعه جزو 

مهم ترین وظایف هر یک از ماست.
گذر از روزهای پر فراز و نشیب کنونی، در حالی که همه ما زیر هجوم 
اخبار منفی و پی در پی رسانه ها قرار داریم، سخت و دشوار است و بی شک 
اضطراب و نگرانی از جمله پیامدهای اجتناب ناپذیر آن است. در این میان 
افرادی که دچار یکی از انواع اختالالت اضطرابی بوده اند این اختالل را 
با شدت بیشتری تجربه خواهند کرد. همین مساله، بر اهمیت پرداختن 
به موضوع اضطراب و انتشار آن در سطح جامعه می افزاید. همچنین به 
کارگیری راهکارهای علمی و عملی مناسب برای پیشگیری و کاهش 
ادامه راهکارهای  آسیب ناشی از این اضطراب کمک کننده است. در 
مقابله با اضطراب و ترس ناشی از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد می شود.
از کرونا فرار نکنید. با کسب اطالعات مناسب و آگاهی کافی از منابع و 
سازمان های معتبر مانند سایت رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی یا سازمان بهداشت جهانی یا افراد مطلع و متخصص در حوزه 
سالمت و پیشگیری، می توانید عالوه بر رعایت توصیه های پیشگیرانه و 
محافظتی با این مسأله روبرو شوید. اگرچه استفاده از راه حل های کوتاه مدت 
مانند درخانه ماندن که تنها در زمان کوتاه قابل اجراست و همچنین رعایت 
اصول بهداشتی مثل شستن درست و پی درپی دست ها، رعایت فاصله 
مناسب با افراد دارای عالئم مشکوک و به کارگیری دستورالعمل های 

موجود  می تواند در کاهش خطر ابتال بسیار موثر باشد.
بزرگنمایی خطر باعث افزایش اضطراب می شود. خطر را به همان اندازه ای 
که هست ببینید، نه بیشتر. عملکرد مغز آدمی به گونه ای است که خطرات 
جدید و ناشناخته را بیشتر و بزرگ تر از آنچه که هست ارزیابی می کند که 
این مساله غالبا منجر به درک غلط و نادرست از اتفاقات پیرامون می شود. 
برای مثال با وجود اینکه خطر مرگ ومیر در انواع بیماری های واگیردار مانند 
آنفلوانزا، سل و... به مراتب بیشتر از ویروس )کووید 9۱( است، ترس و 
نگرانی ناشی از سرعت همه گیری ویروس، نبود درمان قطعی یا واکسن 
مناسب اضطراب گسترده تر و جدی تری را به افراد جامعه تحمیل کرده است.
روی عوامل قابل کنترل تمرکز کنید. بهتر است روی عواملی که تحت 
کنترل هستند، مثل رعایت اصول بهداشتی توصیه شده، افزایش توان سیستم 
ایمنی بدن، تغذیه سالم، خواب کافی، ورزش و داشتن برنامه روزانه مناسب، 
تمرکز کنید تا عواملی که از کنترل خارج هستند. به عنوان مثال به جای 
اینکه پیوسته، با افکار منفی و اتوماتیک که از کنترل خارج است درگیر 
باشید، می توانید با اجتناب از قرار گرفتن در معرض اخبار )به عنوان عاملی 
که  روی آن کنترل دارید( تا حد زیادی خود را از تجربه تحمل اضطراب 

دور نگه دارید و حتی االمکان بیشتر از ۱ یا 2بار به اخبار گوش نکنید. 
افکار خود را به چالش بکشید. سیستم دفاعی بدن انسان طوری طراحی 
شده که به صورت طبیعی برای بقا به سطح مناسبی از اضطراب نیازمند 
است. در غیر این صورت، نسل بشر با وجود خطرات گوناگون سال ها 
پیش از این، در معرض انقراض قرار می گرفت. هر زمان شدت نگرانی در 
زندگی روزانه اختالل ایجاد کرد می توانید با طرح سواالتی ذهن و افکار 

خود را به چالش بکشید. برای مثال از خود سوال کنید:
آیا درگیری ذهنی من درباره بیماری نتیجه مثبتی هم دارد؟ آیا وقت و 
انرژی که صرف موضوع بیماری و حواشی آن می شود، درجهت انجام 
اقدامات پیشگیرانه و احتیاطی الزم است؟ آیا در حال حاضر من در معرض 
خطر  ابتال به بیماری هستم؟ آیا به تازگی با کسی که ناقل ویروس بوده یا 

بیماری داشته در تماس مستقیم بودم؟ خطر مرگ ومیر یا آسیب جدی در 
این بیماری چقدر است؟  طرح این سواالت، با به چالش کشیدن افکار 
منفی و همچنین تقویت بخش منطقی تفکر، شما را در معرض مواجهه 

منطقی تر با مساله قرار می دهد.
از مهارت های مقابله ای تجارب گذشته بهره بگیرید. همه ما در گذشته، 
خطرات و مشکالت را با استفاده از مهارت های مقابله ای خود پشت سر 
گذاشته ایم، پس با احتمال زیاد در این مورد هم توانایی گذر از این مشکل 
را با تکیه بر مهارت ها و تجارب قبلی و نیز آگاهی و اطالعات به دست 
آمده امروز خود خواهیم داشت. برخی از این مهارت ها می توانند در قالب 
گفت وگوهای درونی شکل بگیرند. گفتگوی درونی ما در جهت تصحیح 
باورها، عقاید و افکار غیرمنطقی ما نسبت به این بیماری بوده و آنها را به 

سمت پاسخ های واقع گرایانه و منطقی تر هدایت می کند..
خود را سرگرم کنید، تحرک داشته باشید. با استفاده از برنامه ریزی 
مناسب، زمانی که در منزل هستید، خودتان را سرگرم کنید. دیدن فیلم، 
مطالعه، گوش دادن به موسیقی مالیم و دلپذیر، سرگرمی با گل و گیاه یا 
هر فعالیت لذتبخش دیگری که برای خود مناسب می دانید، کمک بزرگی 
در جهت کاهش اضطراب و مدیریت بهتر آن خواهد بود. این روزها 
ورزش را از همیشه جدی تر بگیرید. پیاده روی یا حتی دویدن در فضای 
باز در ساعاتی معین نشاط را برایتان به دنبال خواهد داشت. استفاده از 

بالکن، حیاط و حتی پشت بام منزل هم  مفید است.  
با دوستان و نزدیکانتان صحبت کنید. صحبت کردن با دوستان و آشنایان و 
گاهی  متخصص را جدی بگیرید. حرف زدن درباره موضوعات اضطراب زا 
می تواند از شدت نگرانی شما  بکاهد. عالوه بر آن، گفت وگو پیرامون 
مسائل مختلف )غیر از بیماری یا ویروس کرونا( با دور نگه داشتن شما 

از افکار منفی نقش مهمی بازی می کند.
از تکنیک های ذهن آگاهی، مراقبه و آرمیدگی به خوبی بهره بگیرید. ابتدا 
مکانی آرام را برای خود انتخاب کنید. در ذهن خود فضایی آرامش بخش 

را مجسم کنید. تنفس عمیق را آغاز کنید. به این ترتیب که به آرامی حجم 
زیادتری از هوا را درون خود فرو ببرید و پس از چند ثانیه آن را به آرامی 
بیرون بدهید. تنفس عمیق را با انقباض و انبساط منظم عضالت همراه 
کنید. با فراگیری روش های آرمیدگی )می توانید آن را از اینترنت بیاموزید( 
و انجام اصول مراقبه و استفاده از این روش ها  به صورت مستمر و روزانه 
)روزی حداقل 2بار( حجم زیادی از اضطراب خود را مدیریت خواهید 
کرد. استفاده درست و اصولی از این روش ها می تواند کمک مناسبی برای 
کاهش اضطراب باشد. استفاده از روش های ذهن آگاهی کمک مناسبی برای 
تسلط شما بر افکار و احساسات و هیجانات است. استفاده از این روش 
شما را در مسیر بودن درحال حاضر بدون توجه به اتفاق های گذشته و 
نیز نگرانی از اتفاق هایی که در آینده ممکن است بیفتد و منشاء بسیاری از 
اضطراب هایتان است، هدایت می کند و به شما می آموزد که چگونه با توجه 
به اکنون، از نگرانی های آینده و افکار منفی مربوط به گذشته دور بمانید.

فرصت ها را ببینید. همه گیری این بیماری کنار تهدیدها و خطرات فراوان 
و نگران کننده، فرصت های خوبی هم ایجاد کرده که اغلب ما به طور 
معمول توجهی به آنها نداریم. به وجود آمدن حس همدلی و همکاری 
بیشتر بین افراد در بخش های مختلف جامعه، ترافیک روان و در نتیجه 
آلودگی کمتر، حضور پررنگ تر پدران کنار فرزندان و گذراندن وقت 
بیشتر با آنها فرصتی است که غالبا از آنها بی بهره ایم و مرور آن آرامش 

بیشتری برایمان همراه خواهد داشت.
به یاد داشته باشیم... 

نخستین باری نیست که ما با مشکالتی مثل همه گیری یک بیماری روبرو 
شده ایم و البته آخرین بار هم نخواهد بود اما با همدلی، همکاری و 
حفظ آرامش و سعی در انتقال آن به اطرافیان خود و همچنین رعایت 
اصول درست بهداشتی و به کارگیری راه حل ها و توصیه های پیشگیرانه، 
در کنترل همه گیری بیماری و مدیریت سطح استرس و اضطراب خود 

موفق خواهیم بود.

بااضطرابکروناچهکنیم؟

  نورن منصوری
کارشناس ارشد روانشناسی


