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اعصاب و روان

تا به حال شده یکی از دوستان یا آشنایان را بعد 
از مدت ها ببینید و در دل خود بگویید که چقدر 
»شکسته« شده است؟ شاید هم برای خودتان 
پیش آمده باشد که پس از یک دوران سخت و 
پراسترس جلوی آینه رفته و متوجه تغییراتی در 
حالت چهره تان شده باشید. »شکستگی چهره« 
میان عوام به حالتی گفته می شود که بدن در آن 
بر اثر فشار روانی شدید یا استرس مداوم دچار 
فرسودگی و آسیب دیدگی می شود. استرس 
می تواند مانند یک قاتل خاموش، جان شما 
را به خطر بیندازد. تعداد افرادی که به دنبال 
اضطراب دچار تشدید تنگی عروق و سکته های 
قلبی-مغزی، ریزش مو، پیری زودرس پوست، 
مشکالت گوارشی و... شده اند، کم نیست. البته 
نمی توان انکار کرد که استرس به میزان کم، 
مفید و ضروری است، اما خیلی اوقات کنترل 
آن از دست خارج می شود. در ادامه با خواندن 
این مطلب متوجه می شوید هنگام تنش های 
روانی، ارگان های مختلف بدن دستخوش چه 

تغییراتی می شوند؟

1.  پوست، مو و زیبایی
استرس از عمر پوست می کاهد و آن را پیرتر از 
سن واقعی نشان می دهد. حالت هایی مثل اخم 
کردن و فشردن چشم ها هنگام استرس نیز می تواند 
باعث پیدایش یا تشدید چین و چروک های پوستی 
شود. استرس همچنین بر فعالیت غدد سباسه 
پوست تاثیر می گذارد. این غدد با ترشح چربی، 
سالمت و شادابی پوست را حفظ می کنند، اما 
اگر ترشح آنها کمتر یا بیشتر از حد معمول باشد، 
فرد دچار خشکی یا جوش های پوستی می شود. 
استرس با ریزش مو نیز می تواند ارتباط مستقیم 
داشته باشد و موها را از چرخه رویش وارد 
چرخه ریزش کند. در این موارد معموال ریزش 
مو مدتی بعد از بروز استرس به صورت منتشر 
در تمام سر اتفاق می افتد. البته این نوع ریزش 
موقت است و بعد از رفع استرس قطع می شود. 
موها نیز دوباره بعد از چند ماه رشد پیدا می کنند. 

2. هورمون ها
استرس بر ترشح هورمون های مختلف بدن تاثیر 
می گذارد. یکی از این هورمون ها، کورتیزول است 
که در بازار دارویی به صورت مصنوعی تحت 
عنوان »پردنیزولون« یا »کورتون« عرضه می شود. 
این هورمون قندخون، فشارخون و ضربان قلب 
را باال می برد. همچنین باعث افزایش موهای 
زائد و اختالل در خواب می شود. البته باال رفتن 
کورتیزول بخشی از مکانیسم دفاعی بدن است. 
بدن در شرایط استرس زا با باال بردن این هورمون 
و ظرفیت کار قلب و ریه و قندخون به شما کمک 
می کند از این شرایط بیرون بیایید و جان خود 
را نجات دهید. بنابراین استرس در زمان الزم 
می تواند مفید باشد، اما اگر فرد به طور مداوم 
در استرس قرار بگیرد دچار آسیب می شود؛ مثل 
اتومبیلی که یک سره و تخته گاز از تپه باال برود. 

3. قلب و عروق
استرس با تحریک دستگاه عصبی سمپاتیک 
فشارخون  و  قلب  ضربان  رفتن  باال  باعث 
به  مبتال  افراد  برای  وضعیت  این  می شود. 
قلبی می تواند  بیماری های  و  باال  فشارخون 
خطرناک باشد؛ حتی اگر فرد تحت درمان با 
داروهای فشارخون قرار گرفته باشد. خیلی 
اوقات سکته به واسطه استرس های روانی شدید 
از  اگر عروق کرونر  اتفاق می افتد. درواقع، 

قبل دچار گرفتگی و تنگی باشند با باال رفتن 
ضربان و فشارخون، توانایی خونرسانی را از 
دست می دهند و فرد دچار سکته قلبی حاد 
می شود. استرس در بعضی از افراد ممکن است 
فشارخون کاذب یا فشارخون »روپوش سفید« 
نیز ایجاد کند. این نوع فشارخون معموال در 
در  می شود.  ایجاد  پزشکی  کادر  با  مواجهه 
این شرایط، فشارخون فرد در منزل طبیعی 

است، اما در مطب و مقابل پزشک افزایش 
می یابد. مطالعات نشان داده اند این گروه از 
افراد در آینده در معرض خطر بیماری های 
در  استرس  می گیرند.  قرار  عروقی  قلبی- 
بعضی افراد به صورت درد قلبی نیز تظاهر 
داروهای  از  معموال  افراد  این  می کند.  پیدا 
قلبی جواب نمی گیرند، اما با مصرف داروهای 

ضداضطراب بهبود می یابند. 

4. مغز و حافظه
استرس باعث افزایش یا کاهش ترشح بعضی 
این  می شود.  بدن  و  مغز  در  هورمون ها  از 
تغییرات در مواقع الزم می تواند مفید باشد. 
با  استرس  امتحان،  جلسات  در  مثال  برای 
کاهش ترشح مالتونین )هورمون آرام بخش( 
از خواب آلودگی جلوگیری می کند. همچنین با 
افزایش هورمون کورتیزول، قندخون را افزایش 

می دهد تا مغز به اندازه کافی قند بسوزاند و 
کارکرد مطلوبی داشته باشد، اما اگر استرس بیش 
از حد یا مداوم باشد، دسترسی به اطالعات و 
گروه بندی آنها در مغز دچار مشکل می شود. 
به همین دلیل است که بعضی افراد در جلسه 
را  خوانده شده  مطالب  تمام  ناگهان  امتحان 
فراموش می کنند. استرس همچنین می تواند 
باعث تشدید سردردهای میگرنی شود. خیلی 
از حمالت  پیشگیری  برای  پزشکان  اوقات 
مثل  ضداضطراب  داروهای  از  میگرن 
»نورتریپتیلین« یا »آمی تریپتیلین« و داروهای 
ضدافسردگی استفاده می کنند. عالوه بر این، 
با  افراد  در  را  مغزی  سکته  خطر  استرس 

فشارخون باال، افزایش می دهد. 

5. دستگاه ایمنی 
استرس در مواقع الزم سیستم ایمنی را فعال می کند 
و در حالت آماده باش نگه می دارد، اما وقتی به 
صورت مزمن ایجاد می شود، قدرت ایمنی بدن 
را مختل می کند. ضعف سیستم ایمنی خود را با 
بیماری های مختلفی نشان می دهد و فرد را در 
برابر انواع عوامل عفونی آسیب پذیر می کند. برای 
مثال خیلی اوقات افراد در استرس های شدید دچار 
تبخال می شوند. عامل تبخال نوعی ویروس است 
که در سیستم عصبی بدن بسیاری از افراد به صورت 
نهفته وجود دارد. سیستم ایمنی در حالت عادی 
این ویروس را سرکوب می کند و اجازه فعالیت 
به آن نمی دهد، اما وقتی دچار ضعف می شود، 
ویروس فعال می شود و فرد تبخال می زند. این 
موضوع درمورد سایر عوامل ویروسی، باکتریایی و 
قارچی نیز صدق می کند. به طور کلی، افرادی که 
در استرس مزمن هستند بیشتر دچار انواع عفونت 
مثل سرماخوردگی، عفونت ادراری، ریوی و... 
می شوند. عالوه بر این، بسیاری از بیماری های 
خودایمنی مثل لوپوس و ام اس وابسته به استرس 

هستند و بر اثر آن تشدید می شوند.

 6. دستگاه گوارش
استرس نه تنها بسیاری از بیماری های گوارشی 
را تشدید می کند، بلکه می تواند عامل بعضی از 
این بیماری ها باشد. افراد در شرایط استرس زا 
معموال دچار اختالل در هضم و جذب مواد 
غذایی می شوند. استرس حرکت روده را کند 
می کند و می تواند باعث یبوست یا اسهال شود. 
همچنین ترشح اسید معده را باال می برد و باعث 
درد و گاهی زخم گوارشی می شود. استرس مزمن 
می تواند خود را به صورت بیماری گوارشی مثل 
نشانگان روده تحریک پذیر نیز نشان دهد. درواقع، 
عامل اصلی این بیماری، استرس است. در این 
نشانگان فرد دچار یبوست یا اسهال بی دلیل و 
درد طول کشنده شکم )بیش از 3 ماه( می شود. 
کولونوسکوپی و آزمایش ها نیز مشکلی نشان 
نمی دهند. درمان این افراد معموال با داروهای 
ضداضطراب انجام می شود. یکی دیگر از آثار 
استرس بر دستگاه گوارش، اختالل در کارکرد کبد 
و کیسه صفراست. استرس می تواند باعث کاهش 
ترشح صفرا و اختالل در هضم چربی ها شود.

7. سیستم اسکلتی- عضالنی
استرس در بروز و تشدید دردهای عضالنی-
اسکلتی پراکنده نقش پررنگی دارد. فیبرومیالژیا 
یکی از بیماری هایی است که کامال به استرس و 
اضطراب وابسته است و باعث دردهای پراکنده 
در نقاط مختلف بدن مثل زانو، کمر، گردن و... 
می شود. در معاینه افراد مبتال به این بیماری 
هیچ عامل بیماری زایی یافت نمی شود. این افراد 
معموال دچار اختالل خواب هستند و همیشه 
احساس خستگی می کنند. درمان آنها نیز با 
کمک داروهای ضداضطراب مثل »دولوکستین« 

انجام می شود.

8. غدد درون ریز
استرس شدید و مزمن، ترشح غدد درون ریز را 
مختل می کند. این مساله می تواند باعث قطع یا 
بی نظمی عادت ماهانه و تغییر در میزان خونریزی 
عادت ماهانه شود. همچنین می تواند ترشح شیر 
مادر را کاهش دهد. استرس بر ترشحات لوزالمعده 
نیز تاثیر می گذارد و قندخون را به خصوص در 
بیماران دیابتی باال می برد و از کنترل خارج می کند. 
یکی از عوامل خطر »گریوز« یا پرکاری تیروئید 
هم استرس است. عالوه براین، استرس می تواند 
باعث افزایش تعریق در نقاط مختلف بدن مثل 
کف دست شود. این نوع تعریق معموال با مصرف 

داروهای ضداضطراب کاهش پیدا می کند.

9. جریان خون
جریان خون در شرایط استرس زا از ارگان هایی 
مثل کبد، معده، روده و کلیه ها به سمت اندام هایی 
مثل قلب و ریه افزایش پیدا می کند. برای مثال 
اگر استرس به واسطه حمله یک حیوان وحشی 
ایجاد شده باشد، بدن برای محافظت از فرد، عروق 
را منقبض و جریان خون را از سایر ارگان ها به 
سمت قلب و ریه هدایت می کند تا کارکرد آنها 
را افزایش دهد. این وضعیت به فرار فرد کمک 
می کند، اما اگر به صورت مزمن باشد، به ارگان های 

بدن آسیب می رساند. 

10. کلیه ها
هورمون های  ترشح  افزایش  باعث  استرس 
باالبرنده فشارخون از کلیه ها می شود. همچنین 
سیستم دفع ادراری را سرکوب می کند و باعث 
تنگی عروق کلیه می شود. در این شرایط، جریان 
ورودی خون به کلیه و عملکرد کلیه در تصفیه خون 
کاهش می یابد. بعضی افراد نیز به دنبال استرس 
دچار گرفتگی و انقباض مثانه می شوند. درنتیجه 
طی فواصل کوتاه نیاز به دفع ادرار پیدا می کنند. 

اگر از دوا و درمان جواب 
نمی گیرید...

فیزیکی  گروه  دو  به  می توان  را  بیماری ها 
)سوماتیک( و فیزیکی-روانی )سایکوسوماتیک 
یا روان تنی( تقسیم کرد. بیماری های فیزیکی 
خون،  آزمایش  مثل  مختلف  روش های  با 
سونوگرافی، سی تی اسکن و... قابل مشاهده و 
اندازه گیری هستند؛ مثل فشارخون، قندخون، 
بیماری های  اما   . و...  کیست ها  تومورها، 
سایکوسوماتیک به مسائل روانی وابسته هستند 
و نمی توان آنها را با روش خاصی اندازه گیری 
یا مشاهده کرد. خیلی اوقات پیش می آید که 
افراد دچار عالئم بیماری فیزیکی می شوند، 
نشان  را  خاصی  بیماری  آزمایش هایشان  اما 
درمان های  از  فرد  شرایط  این  در  نمی دهد. 
معمول نیز جواب نمی گیرد. این افراد را باید 
از لحاظ مشکالت روانی، افسردگی و سطح 
داد،  قرار  بررسی  مورد  اضطراب  و  استرس 
شاید عالئم فیزیکی آنها ریشه در مسائل روانی 

داشته باشد. 

تاثیر استرس بر پوست، مو، قلب، مغز و سایر اعضای بدن 

قلب هم قربانی استرس است
استرس با تحریک دستگاه عصبی 
سمپاتیک باعث باال رفتن ضربان 
قلب و فشارخون می شود. این 
وضعیت برای افراد مبتال به 
فشارخون باال و بیماری های قلبی 
می تواند خطرناک باشد؛ حتی اگر فرد 
تحت درمان با داروهای فشارخون 
قرار گرفته باشد. خیلی اوقات 
سکته به واسطه استرس های روانی 
شدید اتفاق می افتد
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حال که از تاثیر استرس در بروز بیماری های مختلف آگاه شدید، وقت آن رسیده چند تغییر ساده در  
شیوه زندگی خود ایجاد کنید. برای شروع، توصیه های زیر را به خاطر بسپارید:

1. ورزش کنید. فعالیت هایی مانند یوگا و پیاده روی در هوای آزاد می توانند نقش بسزایی در کاهش استرس 
داشته باشند. حتی اگر شده روزی 30 دقیقه را به ورزش اختصاص دهید. 

2. بیش از حد کار نکنید. شما کار می کنید که آسان تر و با لذت بیشتری زندگی کنید. پس تمام زندگی 
خود را تبدیل به کار نکنید. در محل کار نیز حتما اوقاتی را به استراحت، کشش عضالت و هواخوری 

اختصاص دهید. 
3. در فهرست دوستان و اطرافیان خود تجدیدنظر کرده و از افراد منفی باف و بدبین دوری کنید. دیدارهای 

دوستانه و خانوادگی خود را افزایش دهید. 
4. به تغذیه خود اهمیت بدهید. مصرف آب، سبزیجات و میوه ها را بیشتر کنید و عادت های بد مانند 

مصرف دخانیات، الکل و فست فود را کنار بگذارید.
5. ارتباط خود را با خدا بیشتر کنید و روزانه حداقل 5 دقیقه تمرین تمرکز و آرام سازی داشته باشید. 

6. به آینده امیدوار باشید و آرامش تان را حفظ کنید. برای این منظور می توانید از کتاب های انگیزشی و 
روان شناسی کمک بگیرید. اگر از این راهکارها جواب نگرفتید حتما با مشاور روان شناس مشورت کنید.

• بدون تامل زیاد به سواالت پاسخ دهید.
• نگران نباشید. اینجا جواب درست و نادرست مهم 
نیست. نیازی به تقلب هم نیست چون هیچ کس جز 

شما نمرات را نخواهد دید. 
• به خاطر داشته باشید هرچه بیشتر در مورد عواملی 
که در شما ایجاد استرس می کنند بدانید، به همان 
اندازه یافتن عکس العمل مثبت و مناسب، آسان تر و 

سریع تر خواهد بود.
پرسشنامه جسم و روان 

ارزیابی را به این صورت انجام دهید: به ازای پاسخ 
هرگز )0(، گاهی اوقات )1 نمره(، اغلب )2 نمره( و 

همیشه )3 نمره( در نظر بگیرید .

طی 6 ماه گذشته
1. به سختی به خواب می روید یا هنگام خواب چند 

بار بیدار می شوید و خالصه اینکه خواب راحتی 
ندارید و آیا پیش آمده که خود به خود خیلی زود از 

خواب بیدار شوید؟
2. احساس عصبی بودن، بی قراری، اضطراب و 

هیجان دارید؟
3. مشکالتی از قبیل پرخوری و بی اشتهایی دارید؟
4. هر از گاهی دچار گیجی و عدم تعادل می شوید؟
5. آیا هنگام استراحت دچار تپش سریع قلب می شوید؟

6. مشکل مزاجی یا هرگونه ناراحتی در معده یا 
شکم دارید؟

7. شاهد تغییرات شخصیتی از قبیل زودرنجی هستید 
یا زود به گریه می افتید؟

8. احساس خستگی جسمانی می کنید؟
9. آیا پیش آمده بخواهید همه چیز را پرت و محل 

را ترک کنید؟

10. متوجه هیچ دردی در بدن خود شده اید؟

نتایج
امتیاز پاسخ های خود را با هم جمع بزنید. 

کم استرس : زیر 10 نمره
مراقب عالئمی که از آنها نمره گرفته اید، باشید. برای 
مراقبت از خود و کنترل عوامل استرس زا برنامه داشته 

باشید.
استرس متوسط : 19-10 نمره

باید هرچه زودتر برای جلوگیری از پیشرفت استرس 
کاری کنید. برای بهبود شرایط می توانید از مشاوره 

کمک بگیرید.
پراسترس: 30-20 نمره

بهتر است برای معاینه به پزشک مراجعه کنید.

سنجش سطح استرس با پرسش نامه استاندارد5 + 1 راه ساده برای مقابله با استرس

 دکتر امید قاروی آهنگر
متخصص بیماری های داخلی 

فلوی فوق تخصصی غدد و 
متابولیسم

مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی-عروقی در جهان

آمار کلی مرگ ومیر بر اثر بیماری های قلبی-عروقی 
در جهان: 17/3 میلیون مرگ در سال

آمارهایی از سرتاسر جهان

اروپا 
 4/584/000

غرب اقیانوس آرام 
4/735/000

آسیای جنوب شرقی 
آفریقا3/616/000

1/254/000 

مدیترانه شرقی 
1/195/000

آمریکا
1/944/000 

آرژانتین هند

استرالیامکزیک

برزیل روسیه آمریکا

چینآفریقای جنوبی

انگلستان

اوروگوئه

53 درصد – افزایش آمار 
بیماران مبتال به فشارخون طی 

15 سال )1996-2011(

15 درصد – جمعیت 
هندی هایی که از دخانیات 

استفاده می کنند.

33 درصد از خانم های 
مکزیک دچار چاقی 

هستند.

بیش از 25 درصد از مردهای 
استرالیایی به فشارخون باال 

مبتال هستند.

4000 – صندلی سایز بزرگ که 
برای افراد چاق در مسابقات جهانی 
سال 2014 میالدی به ورزشگاه 

اضافه  شد.

24 لیتر – مصرف سالیانه 
الکل خالص توسط آقایان 

از سال 1980 میالدی – 
افزایش 2 برابری تعداد 

کودکان چاق 

مالیات مصرف قند و شکر – این قانون 
برای اولین بار از آوریل 2017 میالدی 

در آفریقا وضع شد.

سیگار – تقریبا 1 نفر از هر 3 
سیگاری در جهان در کشور چین 

زندگی می کنند.

15 میلیارد پوند – بار اقتصادی 
بیماری های قلبی-عروقی در سال

قانون منع استفاده از دخانیات – اولین 
کشوری که در آمریکای التین از سال 2006 

میالدی این قانون را وضع کرد.

شماره ششصدوسی وشش  شنبه یک مهر نودوشش

ت
الم

ه س
ه نام

هفت
ع: 

 منب


