
 

                                 
                             

 
 
 

   
 

 
 
 

 
 ایـن   .آیـد   مـی  پژوهشی در علوم مختلف بـه شـمار       های   در قرن حاضر استرس یکی از مهمترین زمینه       

 از استرس هایی   مختلف را به خود جلب کرده است و هر یک جنبه          های   موضوع توجه دانشمندان رشته   
 آن در فیزیولوژی بدن در مقابل آن اتتاثیراند و با شناخت  کرده را در رشته خود بررسی آن و عوارض 

و کـاهش تـوان مقابلـه       ) Stressors(امروزه به دلیل گسترش عوامـل تـنش زاد           .اند  به مبارزه برخواسته  
ییر سبک زندگی استرس به پدیده    آن   انسان در برابر   یده و بزرای  به دلیل ت  تبـدیل شـده اسـت    پی
ت     اد میان آنهـا       تاثیررا که ت دد و ت بـدیهی اسـت امـروزه اسـترس بخـش          . قـرار دارد    عوامل مت

زم است که تمامی افراد با راه          جدایی یر زندگی شده است بنابراین   آن و راهبردهـای مقابلـه بـا   ها  ناپ
ادکننده استرس زمینه مقابله          زیرا این عارضه روان    . را مهیا کرد   آن    با آشنا باشند تا با شناخت عوامل ای

دمه ارگان شود به یک بیماری مزمن تبدیل           ت      می تنی اگر باع  لـو بـه       تاثیرگردد که ت  علل و م
2درمان جوا نمی دهد    تی     .1 ن یـت دگرگـونی       شدن  پیشرفت تمدن امروز و   افزایش بی رویـه جم

ـدا و          رواب اجتماعی فشارهای جسمی و روانی ناشی از          زندگی در شهرهای بزر آلـودگی و سرو
ر به تشدید استرس شده است آن تاثیر   .بر رفتار انسان من

 
 فیزیولوژی موج استرس

ـام                  ییرات فیزیولوژیکی که به هن ی دارد اما ت یل مختل یده خلقی است که د را یک حالت پی اض
ربه را ت  . نشان داده شده است1 شود عموما یکسان هستند این موضوع در شکل  میاض
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 فیزیولوژی موج استرس

ییرات یک       ه باشد ت را هر  ز بوجود    عامل اض ون مشخ نشده است کـه    می سانی در م آورد 
ز قرار گرفته          لی از م ه م ف در  ـی از قسـمت       هره   ب .اند  احساسات و عوا ـز     ـورت ب هـای م

ت شبکه سیس کورتکشوند که شامل بیشتر درگیر می  . 4ای ت لیمبیک و تشکی
ت                حدود آناتومی قسمت   ور ثابتی ت ون یک مدار الکتریکی است که ب  تاثیرهایی که نام برده شد هم

مل در مقابل       ف و عک ال ـز اسـت و    های   سیست مشبک از قسمت   . باشد  می  آن در عوا عمقـی م
ریک     ا های   توس استرس و سایر ت انی ف را توس قسمت       احتما. شود  می هی  پ از اینکه اض

ز منتقل شد شاخه       ـا     های   کورتک و داخل م بی خودکار ف اتیک سیست ع سـ  . شـود   مـی  سم
ی جسمی پیش      ا ییرات عمومی و اخت ییـرات        ی ابتـدایی  ها نادر انس . آید  می ت و پسـتانداران ایـن ت

مو ناراحتفق ارزش بیولوژیکی دارند ولی برای انسان متمدن و تکامل یافته  .کننده است  امروزی م



         

 

ییراتی در بدن مـی           را است دستخوش ت ار اض ش قلـب لـرزش             فردی که د شـود کـه شـامل تـ
مو ه خوشایند نیستند             انقباض ی و کوتاه تهوع که م ری تن س نی ت بنابراین بـه   . های ع

ام مواجه با استرس نشانه     ـ   آن   روانی و جسمانی  های   هن ـ یـک     . روز میکنـد  توام ب ـر را    ایـن ع دی
ییر آنها       می تقویت رابی شـود و تسـکین و        هـای    سبب تشدید حالت   تواند  می کنند و برگشت و ت اضـ

یف این ع   را ممکن است سیست دفاعی بدن         . درمانی باشد  تواند  می تخ ییرات مرحله حاد اض ت
ـوری کـه سیسـت ایمنـی               ییر دهـد ب ـا    را در مسیرهای مختلف ت شـود و اگـر عوامـل      مـی   بـدن ف

گیـرد و     می  شکل خود ایمنی وجود داشته باشد یک بیماری      ) ژنتیکی(ای   های زمینه  عاملمساعدکننده و   
رخه متوقف    را این  هـای ایمنـی    البتـه توقـف و یـا تـداوم واکـنش     . گردد  میبا ق استرس و اض

ر به این     را           اما اگر عوامل مسـاعد کننـده      . باشد  نمی عاملمن ـ نشـود مـو اسـترس و اضـ   ق
رکی برای واس   تواند می ام با روشن       های   هم له    آتش شدن  التهابی باشد که در این هن ور و  التها شـ

ره استرس به فراموشـی              . یابد  می تداوم آن   حرارت را ق گردد و خا ر آنکه مو استرس و اض م
رده شود یا با      رخـه       ی  ها  درمانس ـ کنـد کـه درمـان          مناسب بتواند ایـن  ـر را ق برحسـب   آن   م
اهرات بالینی  ویز می) پسیکوسوماتیک(ت  .گردد داروی مناسب ت

 
ی فیزیولوژی استرس  ر

ـی داخلـی بـدن    1859کلود برنارد بیولوژیست بزر فرانسوی در سا   ر نشان کرده است که م  خا
ی آماد        یداانسان ب  ی ییرات م ـا بـرای تـامین        . گی داشته باشـد   همواره برای پاس دهی به ت بـرای م

ییر است         به همـین ترتیـب جریـان خـون قلـب مقـدار             . نیازهای حیاتی فشار خون پیوسته در حا ت
ایی    ییر کننـد بـدن    اما اگر هر یک از آنها. کنند  میهماهن عمل آن  اکسیژن و مواد  بیش از اندازه ت

مل ر به بروز عوارض آن قادر به ت  . شود  می در فرد و حتی مرنیست و من
کر در بروز بیماری         در نخستین دهه   ـارض  نقـش جسـمانی و    هـای    های قرن بیست به نقش ت هـای    ت

و مباح مربو به ) Wittkower 1997(روانی توجه شده های  در بیماری) Internal Conflict(درونی 
ر باشدهای  اخت  . روان تنی م

هوم استرس       و اساسی در م یین کننده   ت . سلیه اسـت  های    مدیون پژوهش  ها در بیماری  آن   و نقش ت
اهر            ) 1950(سلیه   ان  ورت یک نشان یف کرد که به  ابه حالتی تو نـی      می استرس را به م شـود ی

ان سازگاری کلـی  . شود  میشکارآای  استرس با توالی حواد ویژه   او این توالی را در ا نشان

General Adaptation Syndrome (GAS)سه گام را مشخ کرد آن  نامید و در: 
 

  )Alarm Reaction(» واکنش هشدار«: گام او



        

 

 و ) Resistance(» پایداری«گام دوم 
 .است) Exhaustion(» فرسودگی«گام سوم 

 
یده       ر فیزیولوژی پاس پی ـه سـلیه عامـل فشـار           ای   واکنش هشدار از ن  نامیـد منشـا    است کـه از آن

ه عامل فشاری موجود باشد      . دگیر می آشـناترین  .  را به دنبـا خواهـد داشـت        "واکنش هشدار "نان
ر واکنش هشدار ترش      ورت      ه.  در جریان خون است    آدرنالینعن ری نیز  ییرات بدنی دی  زمان ت

ه            می ـز جـاری    ها   گیرد تن تندتر شده و خون از پوست و احشا به ماهی ـه       مـی  و م شـود در نتی
ـز اسـت کـه             . شوند  می و پاها سردتر  ها   دست لی م ور ا موس م وتا در سیست هشدار هورمونی هی

ز واکنش     . احساساتی مانند ترس خش نشا ناامیدی را در کنتر دارد          ری«زمانی که م را ثبـت   » خ
وفیز        می ده هی ار الکتروشیمیایی را به  موس اخ وتا ا  . فرستد  می کند هی وفیز برای ف ـده    هی  کردن 

ده . کند  می  ترش ACTH آدرنا هورمونی به نام    در جریـان خـون      یـد به نـام کورتیکو   ای   مادهها   این 
ا حملهایی  کنند که پیام  میترش دد و اع  . کنند  میرا به سایر 

ـا سیسـت                         امی که عامل فشاری مشخ شود و مرحله هشدار بـه وجـود آیـد  تنهـا شـبکه ف هن
ا خودکار .هورمونی نیست  و Autonomic Nervous System (ANA)  کانن دریافت که سیست اع
ای داخل بدن را بـه هـ مـرتب            های   یک رشته شبکه   بی که بیشتر اع  سـازند نیـز وارد عمـل     مـی  ع

ا خودکار پیام   . شوند می ده فو کلیوی    ها   سیست اع ه      می را به   ترشـ و    آدرنـالین فرستد در نتی
 . 5شود  مین قلب و تنسبب سرعت ضربا

اد       اپی ری نیز در اثر واکنش هشدار ای نـین کششـی        . شوند  می مدهای دی نی است  یکی کشش ع
ورت سردرد بروز مـی   میرها  بیشتر در ناحیه انتهایی پشت گردن و شانه        انه  . کنـد  دهد و به  متاسـ

لی           لب پ از ح واکنش هشدار که مسبب ا کـه  . (مانـد   می نان باقی  است ه  آن   این کشش ا
ر است         ـت   هایی   با این توضی یکی از سیست      ).در سندرم فیبرومیالژی به عنوان یک فرضیه م که ت

ا  یابد سیست ایمنی یا سیست دفاعی بدن است که اگر عامـل اسـترس                می شود و تداوم    می استرس ف
ـ کـرد و بـه فرسـودگی            آن   تداوم داشته باشد و نتوان مسـیر       ـه       را ق امـد نتی  آن  ایـن سیسـت بیان

 .شود  میSLE و RAی گرفتار مانند بیماری ها نا بیماری و نهایت از کار افتادن ارگشدن مزمن
 

ییرا ی   یو ی استرس  وام    
ه   هـای    سیست نورواندوکرین بر اعما سیست ایمنی شناخته شده اما موضوع پیونـد سیسـت              تاثیرگر

رفـه دارنـد بـه تـازگی مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                    فو که با ه    نـه تنهـا سیسـت      .  ارتبا دو 
 دارد بلکـه متقـاب سیسـت ایمنـی نیـز بـر روی سیسـت                 تـاثیر نورواندوکرین بر روی سیسـت ایمنـی        



         

 

اده    . نورواندوکرین موثر است   رفه امروزه از واژه ایمونو نوروانـدوکرین اسـت ه دو   بر مبنای همین راب
ه تاثیر .دشو می نی هورمون  های    واس بر روی سیست ایمنی در ایـن یکـی دو دهـه            ها   نورواندوکرین ی

ید کورتیکو  تاثیردر واق   . اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است        هـای  ها بـر روی بیمـاری     استرویید م
7  و التهابی به خوبی شناخته شده استخود ایمنی 6 . 

لقات سلولی سیست ایمنی پیدا نمود      توان د   می هورمونی را های   گیرنده سـیتوکین نیـز    های   گیرنده. ر مت
بی قابـل تشـخی هسـتند                دد درون ریز و سیست ع ـور   . در هر دو سیست  شـد کـه      مـی  ابتـدا ت

 در عین .اند پی برده  سیستمیک آنهاتاثیر پاراکرین و یا اتوکرین دارند اما امروزه بر تاثیرفق ها  سیتوکین
و   دانند که در بسـیاری مـوارد         می ولی امروزه .  سیستمیک دارند  تاثیرها   کردند هورمون   می رحا ابتدا ت

ی دارند  تاثیرفق   توسـ  ها   و سیتوکین  یدنما  می اندوکرینی نیز های   د هورمون سیست ایمنی تولی  .  موض
بی تولید    های   سلو نین یافته   . شوند  می اندوکرین و سیست ع ن واژه  حـد و مـرز بـی      هـایی    بر مبنای 

و هورمون کاهش یافته زیرا مشاهده شده است که ایـن دو مـاده دارای اثـرات سیسـتمیک و                     سیتوکین
ی   .باشند  میموض

 
موس و ی و  یوی -م وفیز   فو   ی

موس . زا بر روی سیست ایمنی به خوبی شناخته شده است          شرای استرس  تاثیر وتا ور هی وفیز  -م  هی
ده فو کلیو ـا سیسـت نوروانـدوکرین    Hypothalamic-Pituitary-Adrenal (HPA) ی و   بهترین م

ارد  میتاثیراست که بر روی اعما سیست ایمنی       ور . گ الیت م  اعمـا هـا    بوسـیله سـیتوکین  HPAف
اقب یک پاس التهابی توس سیست ایمنی تولیدIL-6 و -IL-1, TNF. شود می  و IL-1. شـوند   می مت

IL-6 موس داشته و باع تولید          یرتاث وتا  )AVP( وازوپرسـین    -رژنـین آ و   CRH مستقیمی بر روی هی
لی   تاثیر. شوند می  از ناحیـه لـب      ACTH موجب ترش    AVP و   CRH.  ضد و نقی است    -TNF ا

دد فـو کلیـوی                  وفیز شده و ماده اخیر در خون موجب تولید کورتیزو از  ده هی . گـردد  مـی  داخل 
ری بر روی سیست ایمنی دارد رتاثیکورتیزو   ور .  سرکوب کننده   به عنوان یک عامل جلوگیریHPAم

سو        الیت بیش از اندازه سیست ایمنی م  هـای   را میتـوان در بیمـاری      HPAنق عمل   . شود  می از ف
ید در بیماری که مبت به آرتریت     .  مشاهده نمود  خود ایمنی   کاهش  CRHباشد مقدار سرمی      می روماتو

 ) 2شکل . (8شود  می تخریبCircadianه و ترش ریت یافت



        

 

 

 
 

موس: 2  و ی و  یوی-م وفیز   فو  ی   
 

نـین مقـدار سـرمی سـیتوکین کـه              می IL-6 و   TNF-  IL-1کورتیزو موجب مهار تولید      شود و هم
ور     الیت م ر کـورتیزو بـروز      . دهد  می شود را کاهش    می HPAموجب ف هـای    گیرنـده  به عبارت دی

نـین سـلو           های    مربو به سیتوکین   پاسـ دهنـده را نسـبت بـه         هـای    فو را تسهیل نمـوده و ایـن 
ه  نه تنها باع افزایش تولید کورتیزو توس        IL-6 و   TNF-  IL-1 .کند  می تر فو حساس های   واس
ور   .دهند ی منین قدرت پیوند گیرنده کورتیزو را نیز افزایش شوند بلکه ه  میHPAم

ور  ند کورتیزو از مهمترین عوامل موثر هورمونی در م و  CRH است اما دو هورمون HPAهر 
ACTHارند  میتاثیرسیست ایمنی های   مستقیما بر روی سلو  بر ACTH و CRHگیرنده مربو به . گ

وسیت وسیتها  روی لن ا به. شوند  میتولید ها وجود داشته و هر دو هورمون فو توس لن  عنوان م



         

 

CRH ا کننده سو Natural Killer Cells (NKC) به عنوان یک عامل ف ر می. شود  میم رسد  به ن
ور CRHکه  ور CRH . باشدHPA به عنوان یک عامل رهبری در م الیت م  HPA نه تنها باع ف
اتیک می بی سم الیت سیست ع بت وتاثیرگردد که خود هر دو   میشود بلکه باع ف ی بر روی  م  من

 و IL-1 .یدانم  میمهار Gonadotropin-Releasing Hormone  (GnRH)  تولیدCRH. پاس ایمنی دارند
IL-6ر  از مه ور های  ترین م  مستقیمی بر روی تاثیرفو  هر دو سیتوکین. باشند  میHPAم

موس داشته و توس سلو وتا وفیزی تولیدهای  هی وه نشا. شوند  میهی ن داده شده است که به ع
IL-1 سنتز و ترش IL-6های   را بوسیله سلوFulliculo Stellateرا به عهده دارد  .IL-1 و IL-6 در 
عرضهدد  اوی  ن میل و   اد رشتهشوند  ییر ای دد فو کلیوی های   بروزشان با ت بی در  ع
دیل دد فو کلیوی از بخشاسترویید باع افزایش تولید کورتیکوIL-6 و IL-1. شود  میت شایی    

ریک ترش ACTH. شوند می  و IL-6 و IL-1. شود  مییه گلومرولوزاهای   از سلوIL-6 قادر به ت
TNF ور موس و CRH در افزایش تولید HPA باع القا م وتا وفیز شده و ACTH از هی ده هی  از 
ور فو دارندهای   مستقی بر روی سلوتاثیر  .9دد درون ریز در م

 
مو ییی  و  یاستر
ـ دربـاره برخـی هورمـون          .  کورتیزو بر روی سیست ایمنی شر داده است        تاثیر هـای   اکنون بـه ب

راسترویید  .پردازی  میی دی
ریـک            آبرخ  ) DHEA(دی هیدرواپی اندروسترون     ته شـد باعـ ت ه که در مورد کورتیزو گ ن

ا م    شود و   می سیست ایمنی  مـدن  آپـایین   . یابد  می قدار هورمون فو در سرم کاهش     در سالمندی تدری
ـ ایمنـی هومـورا جبـران                  DHEAمقدار سرمی    ییر موازنه ایمنی هومورا و سلولی به ن  به وسیله ت

 IL-6 و IL-4 IL-5 کـاهش یافتـه و بـرعک مقـدار     IL-2به تناسب افزایش سـن مقـدار   . خواهد شد 
ه اف ای   نین پدیده . یابد  می افزایش ـر    .  است Th-1 در مقابل کاهش     Th-2زایش سلو   نتی بر اثر م
ربی   اهی مقدار   آ در حیوانات    DHEAت بـد   مـی  کـاهش IL-6 افزایش یافتـه و مقـدار     IL-2زمایش ا . ی

که    است  زیادی  ه قرار داده اند           های    هورمون تاثیر مدت  ال جنسی را بر روی سیست ایمنی مورد م
هـای    هورمـون تـاثیر خود ایمن دارند مربو به  های ه بیماری که در زنان که حساسیت بیشتری نسبت ب       

ـ تیمـوس و کـاهش               . جنسی بر سیست ایمنی است     ه در مردان باع افـزایش ح  تـاثیر برداشتن بی
 .10شود  میجنسیهای  هورمون

نـد تستوسـترون    . شـوند   مـی هر دو هورمون استروژن و تستوسترون باع کاهش ح تیموس  هـر 
شود استرادیو موجب تقویت ایمنی هومورا و سرکو          می نی هومورا و سلولی   باع سرکوبی ایم  

ر ایمنی هومورا        . شود  می ایمنی سلولی  ییر پاس ایمنی به  ی موجب ت پروژسترون . شود  می حامل



        

 

وسیت               الیت لن ی شده و موجب کاهش ف ییر اعما سیست ایمنی در دوران حامل های  باع کاهش ت
Tعما  با مهار و اIL-1 و جلوگیری از پیوند IL-2ه  به گیرنده   پروژسترون تولیـد . شود  میهای مربو

Progesterone Induced Blocking Factor   هـا   به وسـیله سـلوCD8+     را القـا نمـوده و تولیـد اسـید 
 .11کند  می را مهارNK-TNFراشیدونیک آ

 
یتسی   و

ه نمود          می را در سیست نورواندوکرین   ها    سیتوکین تاثیر ح ی م ورت سیستمیک و یا موض . توان به 
ا بارز سیتوکین ل  هایی م -TNFم  , IL-6, IL-1  ورت سیسـتمیک در  بر روی سیست اندوکرین به 

ـبی مرکـزی           ها   در این حالت سیتوکین   .  مشخ شده است   1شکل   ریـ سیسـت ع ممکن است از 
ـل                وارد عمل شده و باع تقویـت عمـل عوامـل انـدوکری             ی م ه میـان ن شـوند و یـا بـا یـک واسـ

ام دهند      ندین این عمل را ان ا    . پروستاگ   تولید تـب نمـوده موجـب کـ اشـتهایی           IL-1به عنوان م
اد    ها    و اینترفرون  IL-6. شود می نین عوارضی را ای  TSH موجـب کـاهش تولیـد        IL-6. کننـد   می نیز 
 .12گردد  می کورتیزو و گلوکاگوندرنالینآ آدرنالین باع افزایش سرمی نور-INFشود و  می

ه پراکنـدگی سـلو            ها   سیتوکین بی و تقریبا بـه واسـ دد اندوکرینی در سیست ع هـای   را میتوان در 
ا فو یافت -TGFدد فو کلیوی تولیـد  های  سلو. ایمنی موجود در اع , IL-6 , Il-1 کننـد   مـی. 

ACTH     باع افزایش ترش TGF-     دد فو   باعـ مهـار اسـتریوژنز      -TGF. شـود   مـی  کلیـوی  از 
یمی کـه در         . شود می رخه تن  بـه عنـوان یـک عامـل         ACTH آن   مشاهدات کنونی احتما وجود یک 

بت که موجب استریوژنز  ل   میم ی م ی بـرای    می-TGFشود و ترش عامل من شود که خود عامل من
16باشد  میپدیده استریوژنز 15 . 

 
ی ر  سیتو ی    ی ولوژی ی الت   م
سو        ها   سیتوکین ه التهابی م ی آزاد شوند یک واس ه موض ورت سیستمیک و  از ایـن  . شود  میه ب

نین. تر است  از همه مهIL-1 و  -TNFمواد   دیل کننده مانند های  سیتوکین هم  وجـود  IL-10 و IL-4ت
اده از آنها  ی بیماریبرای درمان دارد که اخیرا است یـد  آرتریـت   از جملهها   ب  پیشـنهاد شـده   روماتو

 . است
TNF-  ـت            می باشد که از ماکروفاژها ترش      می  مدیاتور التهابی  تـاثیر شود که این عمـل ماکروفـاژ ت

 .17 آثار مشابه دارد IL-1باشد با  میTعمل متقابل سلو 
 
 



         

 

مو و ر  ژ    ا ف ر یی م  ی التی  سیتو
ژ .1  استر

یددر زنان سیر آرتریت      ییراتی  روماتو ار ت اسـتروژن در   هـای    شود که ناشـی از وجـود گیرنـده          می  د
ت فیزیولوژیک استروژن باع تولید       .باشد  می ماکروفاژ سینوویا   ماکروفاژهای    توس سلو  IL-1ل

تر     می  آن  شود که نمونـه     می ی بیمار شدن   و سبب خاموش   IL-1مان تولید    آن   شود و برعک مقدار با
ی ر   ر موارد بهبودی پیدا    دهد که بیماری در     می در حامل ـافا اینکـه پروژسـترون اثـر         .کنـد   می اک م

الیت بیماری مانند            مو ف هـ   آن   کند که س    می  فروکش RAبازدارنده روی سیست ایمنی دارد و م
ی قابل توجه است ام حامل  .18 هن

ی استروژن و پایین      بودن تستوسترون در زنها از عوامل مساعد کننده بـروز و تـداوم بیمـاری                س با
SLE اوت استروژن برای    .باشد  می  IL-1 و   RP به این ترتیب است کـه در شـکل گیـری             SLE و   RAت

ن بین     SLEاهمیت دارد اما در       قابل توجه است البته کـاهش       IL-4 و   IL-1 و انترلوکین    IL-1 عدم با
IL-1 اد اتو آنتی    باع تواند  می الیت    CD8های   گردد زیرا سلو  ها   بادی  افزایش ای ـت   مهاری با ف  ت
ت    . کند  می  کار IL-2اثر   موعه ت ی          مـی   استروژن و تستوسترون   تاثیراین م ـام حـامل ا هن باشـد لـ

 .19یابد  می شدتSLEبیماری 
 

تی .2  ر
تیدی با عملکرد هتروژن        کتین یک هورمون پلی پ ـوفیز از          باشد ک   می پرو ـده هی وه بر ترش از  ه ع

دادی از سلو   کتین بـه              . شـود   مـی  سیست ایمنـی ترشـ    های   ت بـا توجـه بـه شـباهت عملکـرد پـرو
الیت پاراکرین و اتوکرین ه         ها   سیتوکاین الیت اندوکرینی دارای ف وه بر ف افزایش سـ   . باشد  می ع

ــاران   کتین در بیم ــرو ــدود   SLEپ ــت و ح ــده اس ــزارش ش ــه % 20-30 گ ــان ب ی ــار  SLE مبت د
کتینمی هستند  رپرو ریک سلو   . هی کتین با ت ـی موجـب تولیـد        ای   تک هسـته  های   پرو ی خـون م

 .شود  میها ایمونوگلوبولین و اتوآنتی بادی
تین         کتین در لوپوس توس بروموکری الیـت و     ) دوپامین آگونیست(کاهش س پرو موجب کاهش ف

له   ات ش ـام    . شود  می اریوری بیم  کاهش دف اتی که ان ال الیـت           با م کتین بـا ف شـده افـزایش پـرو
یان به لوپوس ارتبا مستقی دارد        کتینمی . بیماری در مبت رپرو  امـل وعتوانـد یکـی از     مـی بنابراین هی

له نین بین . کننده بیماری لوپوس باشد ور ش هPRL و Anti DNAهم الیت بیماری راب بـت  ای   و ف م
ر داروهای کاهش   . دوجود دار  کتین به بهبود بیشتر بیمـاری   به این ترتیب ممکن است م دهنده پرو

 .20 و ح فرد در حالت خاموش کمک کند

 



        

 

ی یو ی استرس     ا
ر از روش      اده قرار گرفتـه و           های   روش بیوشیمی یکی دی فیزیولوژیکی است که از دیرباز مورد است

ـی           امتیاز این روش نسبت به روش      .رود  می هنوز ه به کار    بی ـی  یر بررسی رفتار در م هایی ن
ییـرات هورمـونی در شـرای تـنش زا            ر با نمونه گیـری خـون بـه مشـاهده ت  این است که پژوهش

. آورد  مـی  ت تـنش زا پدیـد     یـ بیوشـیمی را در موق    هـای    این روش امکان بررسـی پاسـ      . پردازد می
مین آدرنوکورتیکوتروپینهای   هورمون ریـ روش بیوشـیمی   هـا    رفینوو اند ها    کاتاکو  بررسـی  از 

ی از سیست. شوند می وه بر اینها ب یت تنشهای  ع ل ز فیزیولوژیکی بدن که در موق ا اند م ا ف
ـب         سیست ری ع موس سیست آدرنومدو وتا بی مرکزی سیست ایمونولوژی هی اتیک  ع  سـم

)SAS (Sympatho Adernomedullary System   سیسـت  . گیرنـد   مـی  مـورد بررسـی قـرارSAS در 
ا    ا    می برخورد با استرس ف ش جسمانی است      آن   شدن  شود البته ف این سیست  . مستلزم فشار یا ت

یت تنش زا افزایش             الیت سوخت و ساز بدن را در پاس به موق با اندازه گیری میزان اپـی      . دهد  می ف
ا  رین موجود در خون ف ل بودن سیست ن  . 20 شود  در برخورد با استرس مشخ میSASیا من

 
ی التیر و ی ول  م وام س ی  ر ای     استرس 

سـو       های   بیماری ـا       مـی  روماتولوژیک که عمدتا یک روند التهابی م ـدادی از    شـدن   شـود بـا ف  ت
ه  های   سلو ـی و یـا اثـرات            این  . شیمیایی همراه است  های   دفاعی و واس موعـه دارای اثـرات جم م

الیت یک     ـاد سـبب آرامـش             بازدارنده نسبت به ف ر دارند که در حالت فیزیولوژی این ت سیسـت   دی
ـر خـا و مـو                    می ایمنی بدن  شود اما با عوامل مساعد کننده مانند زمینه ژنتیکی و مواجـه بـا م

ییراتی در سلو    ه  های   استرس ت ا عوامـل  و اگر بدن نتواند ب     آید  می یمیایی بوجود شهای   دفاعی و واس
در این مرحله اگر عوامـل مسـاعد        . گیرد  می را سرکو کند بیماری شکل     آن   دفاعی که در اختیار دارد    

ار نق زمینه          امـا اگـر ایـن      . نباشد عارضه فروکش میکند   ای   کننده ق شود و سیست دفاعی بدن د
 .SLE و RAشود مانند   میو زمینه التهابی مزمن فراهیابد   مینین نباشد عارضه تداوم

ازگر پاس ایمنـی اکتسـابی                 NKهای   سلو اتی دخالت دارند و آ ی یا  ا یر اخت اد پاس ایمنی   در ای
ا پ از ورود یک پاتوژن         می هـای   دندرتیک و برخـی سـلو     های    ماکروفاژها و سلو   )Trigger(باشند ل

ر با آنها های  و کموکین  -IL-1, Il-12, IL-18, TNFهای پیش التهابی مانند  کنند و سیتوکین  میبرخورد دی
NIP-   و Rantes   می ترشرا ا     ب دن ب که  ا سازی     IL-12 آن   کنند   IL-18 و ترشـ     Th1 سبب ف

ا کردن       ارد  می  اثر NKشده و در ف ها  پلی بین دو نوع پاس ایمنی درمقابل پاتوژن       ها    این سیتوکین . گ
 .21ستنده



         

 

امی که یک سلو  ور کلی هن کنـد بـه دو زیـر گـروه       میژنیک برخورد  با یک عامل آنتی+T CD4ب
ا عملکرد   خـود را تولیـد   خـا های  شود که هر گروه سیتوکین  میتقسی) Th1, Th2(متمایز از ل

ـه هـای    و سیتوکینThاین دو زیر گروه . کنند می یـر   مربو ایر عوامـل   و سـ -IL-12 , IL-2 (IFN(ن
الیت التهابی را در فاز تاخیری به پیش              و  Th2کـه پاسـ      در حـالی  . برد  می ایمنی وابسته به سلو و ف

ون   های   سیتوکین   ه هم  القای ایمنی وابسـته بـه سـلو را مهـار            -TGF و   IL-4  IL-6  IL-10مربو
ـه  .22برنـد   مـی  کرده و ایمنی هومـورا را پـیش        ـا      کـه مـو    آن   خ ـور     اسـترس بـا ف  کـردن م

ا   ـی و بافـت          شدن  نوروآندوکرین سبب ف ی ر فاگوسیتی در خون م ملتهـب از   هـای     سیست منونوکل
شا سینوویا   ات نزدیک سلو     . گردد  می جمله  م ورت ت ـورت     CD4های   ماکروفاژها یا ب  و یـا ب
رم    های    سلو .اند   پراکنده CD8های   منتشر نزدیک سلو   اکروفـاژ بـوده و     دندرتیک از خـانواده منونوکل

را عرو زیاد       و در ا رفی کننده آنتی       می بافت سینوویا بخ نوان م  و  Tژن به سـلو      شود و ب
ی کننده سلو   . کند  می عملBتن

ــن  ــتند   ای ــل هس ــا دخی ــرد ماکروفاژه ــی عملک ــل در تن ــلو : عوام ــت Tس س ــا فیبروب ــواد ه  م
 .ها سیتوکینو ها  هورمون ها میکروارگانیس

زیـرا  .  اهمیـت دارد   خود ایمنـی  های   در بروز و تداوم و بهبودی بیماری      ها   این عوامل نقش هورمون   از  
لب هورمون  سو        می در اثر استرس افزایش   ها   ا ر سیست ایمنی م نوان م شـوند و     مـی  یابند که ب

 TSH یاسـترویید هـای   تـوان از هورمـون    مـی  آنبـارز های  از نمونه. کنند  میمسیر التها را هدایت

ACTH مین کتین استروژن و  ها  کاتکو ـ شـده     را نام برد که در مورد آنهاها  ندروژنآ پرو قـب ب
 .است

 
ر   وام مو ی الت    م

التها با جدا کردن و تخریب باکتری ویروس و سـایر           . التها یک واکنش فیزیولوژیک در بدن است      
ت     عوامل خار و داخل میزبان را        ا در التهـا انـواع مختلـف    . نماید  می در برابر حمله این عوامل ح

یده بوجود           ها    آنزی ها سلو ا فیزیولوژیک شرکت داشته و یک پدیده بسیار پی که با   آید  می و مواد ف
ل         ییرات م ی و ت ییر جریان خون موض ـر .  همراه اسـت   ها  سلوت ـاد التهـا      هـای    م ـلی ای ا

 آن  التهـابی عوامـل زیـادی در بـروز و تـداوم           های   در مکانیس . یا خارجی باشد  ممکن است داخلی و     
است که بـدن    هایی   ه در بروز و تداوم و جوا به درمان قابل اهمیت است استرس            آن. دخالت دارند 

ه    آن   کند که اگر بتواند    به راحتی مستهلک   تواند نمی و کند راب ـ و هـر       های   را م شیمیایی التها ق
گردد و بتدری بـا دفـاع     میسرد التها به سرعت خاموش نشود ولی این آتش کن است آتش  ند مم 

 .شود  میبدن خاموش



        

 

ماننـد هیسـتامین    (تـرین عـواملی کـه در رونـد التهـا دخالـت دارنـد شـامل مـواد وازواکتیـو                       عمده
ندین ها  کینین ها آنافیلوتوکسین لمان  ها    پروستاگ که در ترشـ     هایی لو س ها  سیتوکین )و سیست کم

کتها  منوسیتها های التهابی شرکت دارند شامل نوتروفیلعامل  . 22باشند  می ماکروفاژها و پ
ریک سلو      ات نشان داده است ت ال وسیتهای   م هها  منوسیت و ماکروفاژها و لن هـای   عمدتا با واس

ام  .ه مستقی داردبا عوامل استرس زا رابها  گردد که این داده  میشیمیایی ان
 

ی ی م  ا   ر  راسترس   ولوژی ی ا  م
ات زیـادی در مـورد        ال سیسـت ایمنـی و مـدیاتورهای شـیمیایی         هـای     اسـترس روی سـلو     تـاثیر م

ام گرفته است  ) ها سیتوکین(  SLE و RA مانند خود ایمنیالتهابی  های با وجودی که پاتوژنز بیماری    . ان
یاتی دارد که با مشاهده اتوآنتی       های  است اما بیماری   هنوز نامشخ  و کـه نقـش    ها   بادی التهابی خ

ور من سـاخته     در افراد سال آنتی   . شود  می را دارند مشخ   آن   شروع کننده بیماری و ادامه      بادی ب
ه سیتوکین        می التهابی را کنتر   شود و روند   می ـام هـا    کند که این عمل به واس ـات   .گیـرد   مـی  ان ال م

ور SLE و RAبسیاری در بیماران  ام شـده اسـت ایـن یافتـه    In Vitro و In Vivo ب نشـان داد  هـا    ان
وسیت بـه  هـا   ایـن یافتـه  . شـود   می های سیست نورواندوکرین کنتر    عاملو تولید سیتوکین توس     ها   لن

یر است        وسـیت خـون      در افراد سال در مواجه با استر      . موازات ع و مواجه با استرس مت س حاد لن
یت  ی با ارج ی الیت سیست . یابد  می افزایشNK (Natural Killer(م ام استرس باع ف در این هن

الیت گیرنده   اتیک و ف وسیت و های  سم ـات نشـان داد        مـی ها  ادرنرژیک لن ال شـود البتـه ایـن م
اتیکی در افراد سال و افراد با بیما ریکات سم اوت استخود ایمنیری جوا افراد به ت  . 23 مت

اه علوم پزشکی تهران واحد بیمارستان امام خمینی       قیقات روماتولوژی دانش در این مورد ) ره(مرکز ت
ـوه پاسـ بـه درمـان و پـیش آگهـی                      ت عنوان اثر و نوع و شدت اسـترس در ن قیقاتی دارد که ت ت

یدبیماری آرتریت    ر  .  است روماتو ه نشان ال روماتولوژیـک نقـش    هـای    ه در بیمـاری   ست ک  آن   این م
ر      استرس را جدی گرفت    التهـابی   مسـدود شـود تـا نهایـت رونـد        آن   ه و اگر تداوم داشت راههای م

شت زمان ک و بیش فراموش       های   البته استرس . خاموش شود  ند که گاهی  . شوند  می ناپایدار با گ هر 
کاسـته   آن   ند ولـی ممکـن اسـت از شـدت         شو  می پایدار کمتر فراموش  های   گردد اما استرس    می تداعی
 .از استرس پایدار و ناپایدار نشان داده شده استای   نمونه3در تابلو . شود

 
 
 
 



         

 

 
ای  استرس( A ر ای  استرس( B ر )ی  )ی

ین  .1 مر همسر .1 ت مالی سن  )شکست از وام گرفتن(مشک
 دوری از فرزند .2 مر فرزند .2
ا خان .3 ای خانواده .3 وادهمر یکی از اع بتی اع  بی م
و خانواده .4 اد و از دست رفتن ع ان مه .4 ت  شرکت در یک امت
ند فرزند بدون درآمد .5 ا خانوادهشدن بستری .5 فوت شوهر یا داشتن     یکی از اع
ا خانواده .6  متارکه با همسر و داشتن فرزند .6  با گرفتن درگیری با یکی از اع
ایت درامد  .7 خیانت همسر .7  در برابر هزینه زندگیعدم ک
هداری فرزند نزد شوهر .8 ره .8  و ن یرمنت  بروز یک حادثه 
ی ناخواسته .9 اعتیاد شوهر و متارکه .9  حامل

قه .10 یز مورد ع   ناامیدی در زندگی .10 از دست دادن 
ه دار .11  پیام زلزله و سیل .11 شدن عدم ب
قی فرزند .12 مکرر و نداشتن فرزندهای  سق .12 را اخ  ان
نه دلخراش .13 نزدیکمر یک دوست  .13  مشاهده 
ی و خانه نشینی مرد خانواده .14  اعتیاد در خانواده .14 ورشکست
 بدرفتاری شوهر نسبت به زن .15 دوباره زن گرفتن شوهر .15
را و افسردگی   .16 شـدید بـا تهدیـد بـه        های   اض

ر به مر شدن زندانی .16 خودکشی اد من لت ت   شوهر ب

لت بدهکارشدن زندانی .17 به خوردن نامزدی .17  ی شوهر ب
 فقر مالی و ح آبرو .18 متارکه قبل از عروسی .18
یلهای  شکست .19 ناتوانی مرد در زناشویی .19  پی در پی در ت
لو .20 ل مناسب .20 داشتن فرزند م  نداشتن ش
لو .21  عاش شکست خورده .21  شوهرشدن م
  مستاجر بودن با فقر مالی توام با تهدید تخلیه منز .22 شدن کردن فرزند از خانه و به اعتیاد کشیده تر .22
قه بدون امکان دیدار .23 ی کار .23 دوری از فرد مورد ع  ناسازگاری م
 برخورد بد با زوجین جوان .24 تنز مقام .24
ران  .25 شدن از کار برکنار .25  حسادت نسبت به دی

 

س استرس ی: 3و  راس ای  ی استرس  ی ا    ی
 



        

 

ی  م   س   و  و   استرس   ر  س ا ری ر ی  ی ی  و  م
یدآرتریت   ددی در بروز و ادامه            روماتو . دخالـت دارد   آن    یک بیماری التهابی مزمن است که عوامل مت

یدیکی از عوامل شروع کننده بیماری آرتریت         ایت و    تاثیربا   تواند  می باشد که   می  استرس روماتو  در ک
ور نورواندوکربن در بروز یا          ایت م ا اگر استرس در          یا عدم ک ییر سیر بیماری ارتبا داشته باشد ل ت

ور نورواندوکرین مستهلک نشود    یـد  ممکن است بتواند باع بروز و ادامه بیماری آرتریت         م  روماتو
ی تـداوم آرتریـت             . شود ـون ه بررسی اثر استرس در  ال یـد  هد از این م  و راهکارهـای    روماتو

یری و درمان موثر  .است آن پیش
ــد بیمــار آرتریــت د ــه یــک  ال یــد ر ایــن م یارهــای)  مــرد20 زن و 80 (روماتو  کــه براســاس م

American College of Rheumatologyید  تشخی آرتریت ی بود و بیماری آنها  آنهاروماتو بـه   ق
ری ه گروهی بررسی گردیدند       ) 12-36(تازگی شروع شده بود       بـا   Aآنهـا بـه دو گـروه        . ماه و به 

ام شـد               B پایدار و گروه     استرس .  با استرس ناپایدار تقسی شدند و درمان یکسان برای هر دو گروه ان
ه درمان پ از دو سا مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت  .نتی

ه نشان داد استرس     ال یددر شروع و ادامه بیماری آرتریت        تواند  می نتای م اشـته  د نقش مهمی    روماتو
ل     ار باشد تاثیر از روش درمانی نیز      باشد و بر نتای حا ـوری کـه گـروه       . گ  کـه زمینـه اسـترس       Bب

ربه استرس زای پایدار نشـان داد              ی نسبت به گروه دارای ت در ارزیـابی  . ناپایدار داشتند بهبودی واض
کلی شاخ بهبودی بیمارانی که زمینه استرس ناپایدار داشتند نسبت بـه گـروه بیمـاران دارای زمینـه                   

نی   استرس پا  اوت م  جـدی در  تـاثیر تواند   میبنابراین استرس. داری در بهبود نشان دادند  یدار داشتند ت
ییر سیر بیماری     اد نم          RAت وه پاس به درمان در این بیماری ای وری. یدا و ن لو   تـاثیر کـه    ب  نـام

مت و ادامه بیماری کام موثر است      های   این زمینه در شاخ    ـو    بـه   هـا    اسـتمرار اسـترس   . س هـر ن
ا با شناخ    تاثیر تواند در پیش آگهی    می ار باشد ل تـوان    مـی   آن زا و کوشش در رف     ت عوامل استرس  گ

 .در کنتر بهتر بیماری موثر بود
 

رای م  موج استرس م  یر   ا
شناخته شده ) SLE-RA (خود ایمنی های با وجودی که عامل استرس در بروز و تداوم و درمان بیماری       

اریتاثیراست و مکانیس و      لب به      آن   گ ـات  . توجـه نمـی شـود      آن   مشخ شده است ولی ا ال م
نقش جدی دارند ) SLE-RA (خود ایمنی های جدی در بروز و ادامه بیماریهای  دهد استرس نشان می
وری لو این عوامل در شاخ     تاثیرکه   ب مت و ادامه بیمـاری کـام مـوثر هسـتند بـا             های    نام س

ام می یها درمانودی که وج یری  مناسبی برای این بیماران ان شم  .29دهد ر نمیگیرد بهبودی 



         

 

ا که نقش استرس در درمـان جـدی اسـت                 است از آن سوا این است که اشکا جوا به درمان ک
مکان در رف علل استرس کوشش کنی که گاهی مشکل اسـت              زم است حتی ا برای رف این مشکل 

ی کنی با          و موف ن   دی س ا در مراحل ب مناسب مو اسـترس را در مسـیرهای        ی  ها  درمانمی شوی ل
ای  بر بیماری زمینه  ای   نکه ضرری متوجه بیمار شود و عوارض ناخواسته       فیزیولوژی ق کنی و بدون آ     

و در این مورد گزینش ش               .افزوده شود  یری استقبا و بهترین ال ار پیش ود کـه   بنابراین بهتر است از ش
شا و  هبی است که با توکل و توسل راه وی م ار خواهد بودتاثیرهمانا ال  .گ

 
وی م  ال

ـاهی نـدارد                   نویت در روانشناسی جای ور بر این بود که م ربی ت شته به ویژه در کشورهای  . در گ
ک شـده بـود                 ریه فروید من  دیـن را    او). Fallot  2001(این دیدگاه در واض ترین شکل خود در ن

ـه دارد        هایی   توهمی دانست که با آسیب شناسی اخت       یر اخت وسواس فکری و عملی راب ایـن  . ن
رش در همان سا    ت     ها ن ر را ت ان  ر بسیاری از متخ ش   تـاثیر  ن هـای    خـود قـرار داد و تـ

نویت و روان درمانی راه به جایی نب               ی م رد ولی از دهه اخیر     روانشناسانی مانند یون نیز در زمینه تل
ـه درمـان                      ای   تاکنون توجه فزاینـده    هـداری و در نتی نویـت و دیـن در شـکل گیـری ن بـه نقـش م

 .روانی شده استهای  اخت
ر حاضر آرامش    نالـد و بـه     مـی  آنآدمی اسـت کـه انسـان در فـرا    های  رو از جمله گمشدهدر ع

وی  های   راه ـاد کـرده نـه            پیشرفت عل و  . است آن   گوناگون در جست  فناوری با همه هیاهویی که ای
ات         ه           ) آرامش(تنها نتوانسته انسان را به ساحل ن و برساند بلکه او را در گردا نا آرامی و تشوی 

ت ناشی از       . ور ساخته است   کر انسان درباره خـود و          آزندگی شهرنشینی و مشک ت تدبر و ت ن فر
ت را از وی سلب کرده و او را از            ل خود دور داشته است    بی یردینی بلکه . ا امروزه نه تنها جوام 

را نا آرامی و دلهره         ند   های   جوام دینی نیز از اض در حالی که خدایی که انسان را       . بی مورد در رن
اد آرامش           را نیـز   خل کرد و برای هدایت و راهنمایی او پیامبران را فرستاد بی شک مناب و عوامل ای

ر کرده   .متوسل شود را بشناسد و به آنها آنها بایدها  است و انسان امروزی برای رهایی از استرسم

یری شــده اســت هــای  در دهــه شــم نویــت گرایــی توجــه بســیار   اخیــر بــه روان شناســی دینــی و م
)Emmons & Paloutzian 2003 .(   مت نویت گرایـی و سـ ه میان دین م ی به راب به ویژه توجه خا

شته موسسه        جسمانی و ر   ند سا گ وری که در  مـن هـا   وانی شده است به  بسـیاری در  هـای   و ان
تها و  اند و کتا شناسی دینی تاسی شده زمینه روان  ا رسیدهم وه بـر ایـن   .اند  بسیاری به   ع

هبی و بهداشت جسمانی و روانی پژوهش            ه میان اعما م ـورت گرفتـه      های   در زمینه راب بسـیاری 
ه). Harrison & Hackney Sanders 2003(است   آن بسـیاری در هـای   کـه بررسـی  هـایی   یکی از حی



        

 

ه میان به کارگیری راهبردهای مقابله         ه راب ال مت جسمانی    ای   ورت گرفته م هبی و س نوی و م م
 ).Folkman & Moskuwitz  2004(روانی است 

نوی          ابخش دین و م ران بر نقش ش اشته اند و روان شناسان از نقـش          امروزه بسیاری از پژوهش ه گ ت 
نویت    ـرا کـه آنـان      )Lukoff 2000(ورند  آ  می  در دنیای امروز سخن به میان      مه دین و م ـانی       بـا مراج

 شدن  ک رن . برند مواجه اند که با وجود برخورداری از امکانات و وسایل مدرن از انزوا و تنهایی رن می                
ارض با ارزش       رواب خانوادگی و اجتماعی ان     ار سردرگمی و ت یارها و اولویـت     سان را د کـرده  هـا    ها م

یزی بیش از اینها  آنان). Aponte 1996(است   ر . گردند  میبه دنبا  ی دی نین شرای سنتی ی ها درماندر 
وی نیازهای مهاجمان نیست    ان را از         ها به تنهایی نمی    این روش . پاسخ ی مراج توانند احساس خ و پو

ی درمان مبتنی ین ببرند زیرا بیشتر آنهاب و در م ت  ).Karusu 1999 (.اند بر گ
نویت در بهداشت روانی به پژوهش         ـر شـده اسـت         های   توجه به نقش م اوتی در این زمینه من در . مت

ه را در این زمینه بیشتر این پژوهش        1200بررسی بیش از     ال بت ارزشهای دینی بـه ویـژه        تاثیرها    م  م
 ,Rossiter- Thornton 2002 Koenig, McCullough(از و دعا را بر بهداشت روانی تایید کرده اند نم

& Larson 2001 .(رشتاثیردهنده  نشانها  بیشتر این پژوهش بت ن هبی و تکالیف ها   م و اعتقادات م
نوی بر فرآیند درمان بیماری  نوی ماننـد نمـاز و دعـ   .اند روانی بوده های م ا موجـب ارتقـای    تکالیف م

بت نسبت به خود و امکان درمان شده است  .فرآیند احساسات م
ر   نماز فکر و قلب انسان را به سوی روحانیت سو میدهد و موجب توجـه  )Ameling)2000 به ن

جسـمانی و روانـی مـوثر        های شود به همین دلیل نیز در درمان بیماری         می انسان به اعما وجود خود    
ابخشی     . شود  می واق  و راحتی بـه وجـود      اند که در انسان احساس آرامش      نماز و دعا واجد نیروی ش
 .30-35آورد می

 
ت اسی  یو  م  استرس  م
م بسیار زیاد است که مهمترین آنهاهای  شیوه  : عبارتند از مقابله با استرس از دیدگاه اس

ب و مش        :و .1 ا ام مواجهه با م اهی برای آرامش      انسان به هن وی پناه ت در جست . اسـت  ک
ی دارد               ت و در شرای حاد به بینش و جهان بینی فـرد بسـت . انتخا نوع جان پناه به میزان مشک

ت است    لبه بر مشک می توکل یکی از راهبردهای  ددی  در آیات. در بینش اس توکلت علی "مت
ت و           "ا ل در برخورد با مشک یه شده است    به عنوان یک ا ب تو ا توکل بر خـدا جـان      . م

دود و به انسان امید احساس حمایت و امنیت             در راهبردهـای   . دهـد   می پناهی است پایدار و نام
می به روشنی راه حلی برای مواجهه با استرس         انسان نهاده شده که همان توکـل و توجـه          های   اس



         

 

یبه قالو ان     ". به خداوند است   ابته م ا ا ین ا ـون     ال ـیبت        ( "ا و اناالیـه راج کسـانی کـه بـا م
 )115گردی سوره بقره آیه   می همه از خدایی و به سوی او بازگویند می اند مواجه شده

ا   قرآندر  .  عملکرد همراه با زیان موجب استرس خواهد شد        :ر .2 ید خداوند مت : یـد   افرم  می  م
ی خسر   " نسان ل آیه     همانا انسان در خسران و       ("ان ا ر برای مواجهـه   ). 2زیان است سوره وال

بر                یه به  ا تو وا ", کند  می با نتای این زیان که استرس به همراه دارد در ادامه خداوند مت توا
بر ب و شداید  مواجهـه بـا اسـترس بسـیار                     . "بال ا بر و توکل به خداوند در م با پیشه گرفتن 

 .سهل و عادی خواهد بود
لب حمای  : .3 یه . مقابله با استرس است   های   ت یکی از شیوه     لب حمایـت    های   در تو می  اس

ات . و کمک از درگاه خداوند فراوان مشاهده شده است ری خداجوست و در ل ور ف انسان به 
ری به خدا پناه          ور ف در بسیاری از دعاها بـرای مواجهـه بـا          . برد  می تنهایی و وحشت همواره به 

ت از  ب و مشک ا انتم ین"شود   میدرگاه خداوند است  ."ایا نست

ربه نشان داده افرادی که به ادعیه و نماز مقید بوده    مناسب را در های  اند در برخورد با استرس روش ت
ـه تـنش     .اند  پیش گرفته  ت بزر که بـه جام  را واردهـایی    بزرگان و رهبران دینی در مواجهه با مشک

ا  .اند  برده  می اهساخت همواره به نماز پن     می ن القلـو       ": فرمایـد   مـی   خداوند مت مـ کر ا ت  "ا بـ
قلب و رو همانا هدفی است که        آرامش). 28گیرد سوره رعد آیه       می رامآهمانا با یاد خداوند قلبها      (

وت  . هستی آن   در راهبردهای مقابله با استرس به دنبا       . بخشی بسـیار مـوثر اسـت        در آرامش  قرآنت
استها   برای دردهای موجود در سینهقرآن  .ش

اوت توجه داشته  های   روانی مردم از جنبه    نیز به آرامش  ) ع(امام علی    ـر ایشـان آرامـش         .انـد   مت  بـه ن
درونـی   کوشش در جهت فراه آوردن زمینه آرامش      ) ع(امام علی   . روانی هد ارزشمند تربیت است    

را افسردگی اندوه و هر ان     . ساخته است  ی در   ه در آرامش اض اد کند مـان روانی افراد اخت ای
ی تلقی شده است یه شده است. سیر تربیت  یری و رف این موان مواردی تو  :برای پیش

 

رشها و باورها در مورد خویش هستی خدا و زندگی   ا و تکامل ن
 تقویت اعتماد 
 پرورش روحیه توکل 
ییر در شرای زندگی اندوه بار با    فراه ساختن سرور و شادمانی ت
 افزایش توان مقاومت و اعتماد به ن 
ران و عملکردهای آنان   ن به دی  تقویت حسن 
ا   دعا و راز و نیاز با خداوند مت



        

 

یبت   را و اندوه فرو خوردن خش و پرهیز از بی تابی و جزع در م و هـا   زدودن عوامل اض
 ها ناراحتی

بتبرقراری ارتبا با دوستان و   . با آنانشدن  ه 
 

وه بر اینها عواملی که موجب آرامش روانی        یه           می ع  ییها شوند و نیز مورد توجه قرار گرفته اند و تو
ی از آنها ر شده است که ب  :عبارتند از در این زمینه م

 اعتماد به قدر الهی 
ای الهی   رضا بودن به ق
 درونیهای  زدودن کینه و عقده 
ن به خدا و    مردمحسن 
 درخواست مشاوره و راهنمایی 

 

می       را به آثار دانشمندان اس اهی گ می خـدمات        توان دریافت که آنان     می با ن با تمسک به مناب اس
زشکی ارزنده  ه کرده     ای   روان ر خود ارا ون ابوعلی سینا        آثار باقی  .اند  به نیازمندان ع مانده از علمایی 

زالی نشان می      مد  ت روانـی مـردم داشـته             ه آنان دهد ک  و امام م انـد و بـا      توجهی عمیـ بـه مشـک
یه بهره م راه حلهای  گیری از تو  .اند را عرضه کردهای  شایستههای  مکتب اس

یری و کاهش استرس           قرآن در آیات  هار عمل عمده و اساسی برای پیش روانی بیان شـده    های    کری 
ال و بخششایمان به خدا ایمان به آ: است که عبارتند از  .خرت عمل 

هوم حیات بخش و زیربنای تمام افکار و اندیشه    لی ترین و اساسی ترین م است هایی  ایمان به خدا ا
زمه  نای جاودانه بودن انسان و بازگشـت او بـه                   آن   که  رفت و شناخت است ایمان به آخرت به م م

اهی و جنبه       ال م ی د   های   سوی خداست عمل  موع کارهای     . اردگسترده و جام ال به م عمل 
قی ا       ید ارزنده و اخ ـال و بسـیار                می خو خیر م ا به منزلـه عملـی  شود بخشش یا ان

ال را شامل می  .شود ارزنده تمام آثار روحی مترتب بر اعما 
ور کلی     بت و بسیار پرقدرت و کار      های   ی جنبه قرآنهای   موزهآبه  ه بـه شـخ     مدی دارند ک  آالقایی م

 :شوند که برخی از آنها عبارتند از   میوی بخشند و باع آرامش  مینیرویی سازنده
یزا الهی در کلیه امور  انت به نیرو و قدرت   توکل و است
ب و سختی  ا ت م  ها بر شکیبایی مقاومت و استقامت در برابر مشک
ر و آرامش  مینان خا تی برا ا ل  ی همه امور وجود دارد روحی از اینکه خیر و م
ایت الهی    یاری خداوند و رحمت و ک



         

 

ـ    توس خداوند که انسان احساس آرامش     ها   گشایش و فر در امور پ از سختی         ه و راحتی ب
 .آورد  میوجود

 
ی ا  م 

ر استرس   ی  م  مت  
لو ضداسترس     یی  ها ناهی(داروهای م  اثرش کام در ق یا مسدودکردن    دارویی است که  ) عا

را هستند انتخابی باشد        راه بی که درگیر اض را که در دسترس        . های ع اما تمام داروهای ضد اض
ری ه دارند که ناخواسته بوده و ممکن است سبب ناراحتی شـود               تـرین دارو    مناسـب . هستند آثار دی

قه         آنهایی را را در هر من ه در شـکل یـک         ای   هستند که بتواند مو اض نان از راههای فیزیولوژی 
ور نورواندورکرین ی ها  درمان. نشان داده شده کاهش دهد     مناسب برای بروز و تداوم استرس که از م

ییر    ـر کورتیکو            می سیست ایمنی را ت ـور از ن  و مهـار کـردن      اسـترویید دهد همه شامل تقویت این م
ـا خودکــار اسـت  هـای   گیرنـده  قـه از راه   داروهـا ممکـ  . اع را را در هـر من هــای  ن اســت اضـ

ه در شکل یک نشان داده شد کاهش بدهد    نان را . فیزیولوژیکی  نام هر گروه از داروهای ضد اض
ـ عامـل اسـترس اسـت                   راهکارهـای  . در همان شکل نشان داده شده است اما درمان اساسی شامل ق

یه   یری با تو کر شد و نهایت   هایی پیش رخـه اسـترس      یهـا  درمانکه  لیمبیـک  (مناسـب در مسـیر 
ت شبکه (و  ) سیست ب خودکار   های   کردن گیرنده  و بلوکه ) تشکی اتیک(ع ور    ) سم و تقویت این م

ر کورتیکو   ویز   های    که در روند   استروییداز ن  شود و با حداقل دوز دارویـی        می التهابی مقدار مناسب ت
ور تامین ایت این م  . گردد  میک
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