آیـــا زیـــاد بـــه

ســرماخوردگی ،آنفلوانزا
و بیماریهــای عفونــی
مبتالمیشوید؟

معاونت دانشجویـی
مرکز مشاوره دانشگاه

آیــا شــما معمــوال ً زیــاد بــه
ســرماخوردگی ،آنفلوانـــزا
و دیگـــــر بیماریهـــای
عفونــی مبتــال میشــوید؟
اگر جوابتان مثبت است ،احتماال ً تقصیر میزان استرس شماست.
بیمار شدن بعد از یک رویداد پراسترس فقط یک همزمانی ساده نیست .مغز شما
و سیستم ایمنیتان در یک تعامل مداوم باهم هستند که به این معنی است که
ناراحتیهای روانشناختی میتواند منجر به عالئم جسمی شود .سیستم ایمنی شما
بهطور ذاتی با میزان استرس شما پیوند خورده است.
استرس گاهی اوقات بهعنوان یک حالت تنش روانی و نگرانی به دلیل مشکالت در
زندگی ،کار یا دیگر زمینهها تعریف میشود و همچنین علت بسیاری از مشکالت
سالمتی است.
واکنشهای شیمیایی که توسط موقعیتهای پراسترس برانگیخته میشوند منجر
به ترشح هورمونهای استرس در سراسر بدن میشود .درحالیکه این هورمونها در
موقعیتهای حاد مفید هستند ،با مداخلهای که روی سیستم ایمنی میکنند میتوانند
باعث ایجاد التهابها ،کاهش گلبولهای سفید ،حساسیت به عفونتها و آسیب
بافتها شوند.

چـــه زمانـــی اســـترس
ضــــــروری اســـــــت؟
توانایی ما برای تجربه استرس یک مکانیزم بقای تاریخی است که بهعنوان پاسخهای
جنگ یا گریز شناخته میشود .این واکنش شیمیایی راهی است که بدن شما
ً
واقعا
بهوسیله آن خودش را برای خطر آماده میکند .محرک استرسآور ممکن است
خطرناک باشد مثل مواجهه شدن با یک ببر تیزدندان .دیدن این ببر باعث میشود
که هیپوتاالموس شما غدههای فوق کلیوی را تحریک کند که باعث ترشح آدرنالین
میشود .آدرنالین ذخایر انرژی موردنیاز برای دویدن و دور شدن از ببر را آزاد میکند.
همانطور که میبینید این نوع از استرس برای شما خیلی مفید است.
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یک نوع دیگر از استرس خوب ،استرسی است که قبل از یک رویداد مهم تجربه میکنید،
مثل یک امتحان یا مصاحبه شغلی .در این مواقع ممکن است یک احساس شدید اما
گذرایی از تنش یا اضطراب داشته باشید.این نوع استرس انرژی و هوشیاری شمارا
تقویت میکند و عملکرد شمارا بهبود میبخشد.

چـــه زمانـــی اســـترس
مضــــــــر اســـــــت؟
وقتیکه استرس مزمن و طوالنی میشود بیشتر از اینکه مفید باشد مضر است .در
ً
شدیدا مضر است.
برخی موارد استرس مزمن برای سالمتی روانی و جسمی
اسـترس مزمـن غالبـا شـامل نگرانیهـای مـداوم ما دربـاره چیزهـای خـارج از کنترل
مثـل مشـکالت خانوادگـی یا کار اسـت .متأسـفانه اسـترس مزمن یکـی از ویژگیهای
زندگـی مدرن اسـت و با مشـکالت سـالمتی زیـادی مرتبط اسـت.
استرس پس از سانحه ( )PTSDیک نوع دیگری از استرس مزمن است PTSD .ممکن
است پس از یک واقعه تروماتیک مثل تصادف یا بالیای طبیعی ایجاد شود.افرادی که
مبتالبه استرس پس از سانحه میشوند در یک ذهنیت استرس مزمن گیر میافتند.
ذهن آنها باور دارد که خطر هنوز وجود دارد و پاسخهای جنگ یا گریز آنها در جریان
است .بدنشان با هورمونهای مربوط به پاسخ جنگ یا گریز موردحمله قرار میگیرد.

سیســـتم ایمنـــی چگونـــه
تحـــت تأثیـــر اســـترس
قـــــرار میگیــــــــــرد؟
سیستم ایمنی شما خط مقدم دفاعی شما علیه باکتریها ،ویروسها و دیگر پاتوژنها
است .ارگانها ،بافتها ،سلولها و تولیدات سلولی باهم کار میکنند تا علیه مواد مضر
بجنگند و از بدن شما در مقابل ابتال به بیماری محافظت کنند.
استرس میتواند از دو طریق سیستم ایمنی شمارا تحت تأثیر قرار دهد:
 -1با ایجاد التهابهای مزمنی که به بافتها آسیب میزنند.
 -2با سرکوب سلولهای ایمنی موردنیاز برای مبارزه با عفونت
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استـــــــــرس چگونـــه
سیستـــــــم ایمنــــی را
ضعیـــف میکنــــــــد؟
مطالعــات نشــان داده افــرادی کــه در معــرض تعارضــات اجتماعــی مزمــن هســتند،
ســطوح باالیــی از اســترس و بهدنبــال آن بینظمــی در کارکــرد سیســتم ایمنــی را
تجربــه میکننــد .ایــن مســئله آســیبپذیری آنهــا بــه عفونتهــا و بیماریهــای
خــود ایمنــی را بیشــتر میکنــد.
اســترس مزمــن توانایــی سیســتم ایمنــی مــا را بــرای مبــارزه بــا آنتیژنهــا
(مهاجمــان مضــری کــه مــا را بیمــار میکننــد) کاهــش میدهــد .ایــن مســئله مــا
را نســبت بــه عفونتهــا و بیماریهــا آســیبپذیرترمی کنــد.

ســـرکوب سیســـتم ایمنـــی
وقتیکـه اسـترس داریـد (در حالـت جنـگ یـا گریـز) بـدن شـما شـروع بـه تولیـد
هورمـون اسـترس بـه نـام کورتیزول میکنـد ،کورتیـزول بدن شـمارا برای فـرار از خطر
آمـاده میکنـد .بـرای انجـام ایـن کار مقـدار پروتئیـن موردنیـاز بـرای پیـام دادن بـه
دیگـر سـلولهای ایمنـی را کم میکنـد .این باعـث کاهش سـلولهای سیسـتم ایمنی
بـه نـام لنفوسـیتها میشـود .لنفوسـیتها اجـزای اصلـی سیسـتم ایمنی هسـتند و
کار آنهـا شناسـایی مهاجمـان مضـر و از بیـن بـردن آنتیژنهـای بیمـاریزا اسـت .با
کاهـش لنفوسـیتها خطـر ابتـال بـه عفونتهـا و بیماریهـا بیشـتر میشـود و زمان
بیشـتری طـول میکشـد تـا بـدن از بیماری بهبـود پیـدا کند.
سـرانجام سیسـتم ایمنـی بهطـور فـراوان ضعیـف میشـود کـه نهتنهـا منجر بـه ابتال
بیشـتر بـه عفونتهـا بلکـه باعـث سـردرد ،بیماریهـای قلبـی ،دیابـت ،آسـم و زخـم
معـده میشـود.
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التهــــــاب مزمــــــــن
کورتیـزول بـرای کاهش التهاب در بدن ضروری اسـت اما در کوتـاه مدت .در مدت
زمـان طوالنـی تالشهای بـدن برای کاهـش التهاب منجر به سـرکوب سسیسـتم
ایمنـی میشـود .اسـترس مزمن سـطح کورتیـزول را باال میبـرد امـا در طی زمان
تاثیـر کمتـری بـر کاهـش التهابهـا دارد .سـلولهای ایمنـی بـه کورتیـزول غیـر
حسـاس میشـوند کـه باعث میشـود سیسـتم ایمنـی دچـار بینظمـی در کارکرد
و ناتـوان در مقابلـه با التهابها شـود.
ایــن التهابهــا موجــب تضعیــف سیســتم دفاعــی میشــود و زمینــه بــرای
ســرماخوردگی ،بیماریهــای مزمــن و حتــی آلــرژی غذایــی فراهــم میکنــد.
بهخاطــر اینکــه قســمت اعظــم سیســتم ایمنــی در شــکم قــرار دارد ســالمت
سیســتم روده-معــدهای بــه خطــر افتــاده و ریســک بیماریهــای خــود ایمنــی
مثــل ســلیاک را افزایــش میدهــد.
هورمونهـای اسـترس موجـب واکنشهـای شـیمیایی شـدید و خفیـف در بدن
میشـود و موجـب میشـوند کـه قلـب خـون را دو یا سـه برابـر شـرایط معمولی
پمپـاژ کنـد و بـدن را بـرای مقابلـه بـا شـرایط تهدیدآمیز آمـاده کنـد و فرایندهای
بدنـی غیرضـروری متوقف میشـود.
سـطح بـاالی کورتیـزول بهمـدت طوالنـی خطـر ابتـال بـه آسـیبهای روحـی
و جسـمی را افزایـش میدهـد .فشـارخون ،بیمـاری قلبـی ،مشـکالت گوارشـی،
اضطـراب ،افسـردگی و مشـکالت خـواب ازجملـه ایـن مـوارد اسـت.
برخـی از راهکارهـای مقابلـه بـا اضطـراب و افسـردگی ماننـد سـیگار کشـیدن و
مصـرف سـایر دخانیـات ،ناکارآمـد اسـت.
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چطـــور استـــــــرس را
کاهــــش داده و سیســـتم
ایمنـــی را تقویـــت کنیـــم؟
غلبـه بـر اسـترس اولیـن گام جهـت ایجـاد تعـادل در سیسـتم ایمنـی هسـت.
راهکارهـای زیـادی بـرای کاهـش نقش اسـترس بر ذهن و جسـم وجـود دارد که در
زیـر بـه آن اشـاره میکنیـم.

پروبیوتیکها
پروبیوتیکهـا میکروارگانیسـمهای زنـدهای هسـتند کـه در روده زندگـی میکننـد و
نقـش مهـی در حمایت از سیسـتم ایمنـی دارند.روده و شـکم درواقع مرکـز نگهداری
و تقویـت  70درصـد سـلولهای سیسـتم ایمنی اسـت .تحقیقات نشـان میدهد که
پروبیوتیکهـا بـا فعالسـازی سـلولهای سیسـتم ایمنـی موجـب تقویت پاسـخهای
ایمنـی میشـوند .بهبـود و تقویـت میکروارگانیسـمهای روده کلیدی جهـت افزایش
مقاومـت سیسـتم ایمنـی در مقابل بیماریهاسـت.
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تنفس دیافراگمی (شکمی)
اسـتفاده از تنفـس دیافراگمـی نهتنهـا سـبب انتقـال کامل اکسـیژن در ریه شـده ،بلکه
سـبب توقـف پاسـخهای جنگوگریـز (پاسـخهای معمـول بـدن در حالـت اسـترس)
میگـردد .در هنـگام تنفـس دیافراگمـی ،هیپوتاالمـوس تهدیدهـای گـذرا را تشـخیص
میدهـد و بـه حالـت اسـتراحت برمیگـردد .انجـام تنفـس دیافراگمـی بـه مـدت 20
دقیقـه در روز موجـب بهبـود کارکـرد قلـب ،مغـز و سیسـتم ایمنـی میشـود.
شـیوه تنفـس دیافراگمی (شـکمی) :برای شـروع بهتر اسـت ایـن تمرین بهصـورت دراز
کشـیده صـورت گیـرد .بـه پشـت دراز بکشـید بهطوریکـه بتوانیـد سـاعت را ببینیـد.
حـدود  4ثانیـه هـوا را از طریـق بینـی بـه داخل ریـه بدهید و سـعی کنیـد در این زمان
شـکم شـما بـاد شـود (تصـور کنید بادکنکی در شـکم شـما قـرار دارد که قرار اسـت با دم
خـود آن را از هـوا پرکنیـد) .یـک ثانیـه هـوا را در ریـه نگهداشـته و سـپس بـه مدت 6
ثانیـه هـوای داخـل ریههـا را بهآرامی از دهـان به بیرون بدمیـد (فوت کنیـد) .در هنگام
بـازدم شـکم به سـمت داخل فـرو میرود.

دیافراگم
بازدم

دم

ورزش
ورزش منظـم روزانـه سـادهترین و مؤثرتریـن راه بـرای
کاهش اسـترس اسـت .ورزش توانایی شـما برای سازگاری
بـا اسـترس بهبـود میبخشـد و مقاومـت بـدن در مقابل
بیمـاری را افزایـش میدهـد .پیـادهروی ،دویـدن و انجام
فعالیتهـای روزمـره ازجملـه ایـن موارد اسـت.
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اسـترس کمتر ،عفونت کمتر
گفتـن راحتتـر از عمـل کـردن اسـت امـا تـالش فعاالنـه بهمنظـور کاهـش سـطح
اسـترس ،موجـب افزایـش قـوای بدنـی و سـالمتی میشـود .تجربـه کـردن اسـترس
اغلـب در زندگـی اجتنابناپذیـر اسـت و درواقـع یک مکانسـیم تکاملی اسـت که نیاز
بـه مدیریـت دارد .اسـترس حتـی در صـورت مزمن بـودن قابل مدیریت اسـت .شـما
میتوانیـد بـرای کاهـش مدتزمانـی که سیسـتم ایمنیتـان در حالـت جنگوگریز قرار
دارد ،از راهکارهایـی اسـتفاده کنیـد کـه مصـرف پروبیوتیـک و انجام کارهای دسـتی و
فعالیتهـای روزانـه از جملـه ایـن موارد اسـت.
سیما اسدی

فهیمه ملکی

مریم یوسفی

کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه تهران

دانشگاهیان عزیز
اگر در حال تجربه سطوحی از پریشانی ،وحشت ،ترس یا عالئم بحران هستید
که زندگی عادی شمارا دچار اختالل کرده است ،می توانید برای دریافت حمایت
روانشناختی با مشاورههای تلفنی زیر تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی دانشگاه تهران ( 021-66962377هرروز از ساعت  16الی )20:30
مشاوره تلفنی سازمان بهزیستی کشور ( 1480شبانهروزی)

نشانی :تهران ،خیابان  16آذر،
خیابان ادوارد براون،پالک ،15
مركز مشاوره دانشگاه
تلفن 66419504 :فكس66416130 :

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

آیا زیاد به سرماخوردگی ،آنفلوانزا و دیگر
بیماریهـای عفونـی مبتـا میشـوید؟

وبسایت مركز مشاوره دانشگاه تهران:

http://counseling.ut.ac.ir
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