
 استرس و قلب شما

 استرس به دليل غريزه بدن براي دفاع از خود به وجود مي آيد.

استرس قسمتي از زندگي روزمره ماست و اگر از كنترل خارج 

شود، مي تواند باعث ايجاد آثار جسمي و روحي گوناگوني در 

 يك فرد گردد.

 استرس مي تواند كوتاه مدت)حاد(يا دراز مدت )مزمن( باشد.

ي از استرس در زندگي الزم است اما سطح مشخصي مقدار كم

 از آن كه براي همه افراد مطلوب باشد، وجود ندارد.

هر كدام از انسانها،مخلوقات منحصرر بره فرردي برا نيراز هراي       

مخصوص به خود مي باشند لذا چيزي كه در يك فررد باعرث   

استرس مي شرود، ممنرن اسرت برراي ديلرري لرذت بخر         

 ور ارثي نسبت به استرس آسيب پذيرترند.برخي از افراد بطباشد.

آسيب پذيري نسبت به استرس در يك فرد از زماني به زمان 

مي  اكثر مردم وقتي تحت استرس قرارديلر فرق مي كند

گوارشي و كمردرد مي شوند.  يهايدچار سردرد، ناراحتگيرند 

هر شخصي از نظر ژنتيني يك عضو حساس به استرس دارد : 

.  …بعضي معده و در عده اي هم پوست و  در بعضي قلب، در

متخصصين بر روي اين مسأله كه آيا استرس مي تواند موجب 

عروقي مثل سنته قلبي، سنته مغزي و فشار  -بيماريهاي قلبي

خون باال گردد يا نه، تحقيقات زيادي انجام داده اند كه نتايج 

 آن به شرح زير است :

 افسردگي يا با تيپ شخصيتي ري باال، مبتال به اافراد با فشار ك

 مي شوند.  عصباني بيشتر از بقيه دچار بيماري قلبي

  در افراد با بيماري زمينه اي قلب، استرس مي تواند باعث ايجاد

 درد سينه يا حتي حمله قلبي گردد.

  استرس مي تواند شروع كننده يك حمله قلبي در افراد با بيماري

 زمينه اي قلب باشد.

 ساعت در روز(  11كاري طوالني )بيشتر از  افرادي كه ساعات

 دارند، بيشتر مستعد حمله قلبي هستند.

  اضطراب يكي از عالئم استرس مي باشد  كه با بيماري قلبي

 4ارتباط دارد و افرادي كه از حمالت اضطرابي رنج مي برند، 

 حمله قلبي كشنده هستند. برابر بيشتر در خطر

 من مي باشد و افسرده بودن افسردگي يك عارضه شايع استرس مز

برابر مي كند و در زنان  2شانس بيماي كرونري قلب را در مردان 

 نيز تقريباً مشابه مردان خطر بيماري كرونري قلب افزايش مي يابد.

  افراد با تيپ شخصيتيA  رقابتي بودن، عصبانيت و خشم، سخت(

د داشتن( نكوشي، هميشه عجله داشتن، صبور نبودن، برخورد ت

بيشتر در خطر بيماري قلبي، فشار خون باال  ستعد استرس بوده وم

 و سكته مغزي هستند.

 مي شود؟ استرس چلونه باعث ايجاد مشنل قلبي 

 دو نظريه در اين رابطه وجود دارد :

استرس باعث تقويت رفتارهاي ضد سالمتي مثل مصرف  -الف

 سيگار و الكل و بي تحرك بودن شده و بدنبال آن خطر ايجاد

 مشكل قلبي افزايش مي يابد.

 مي گذارد :  استرس با ايجاد تغييرات زير در بدن، بر قلب اثر -ب

     هناي تخرينب كنننده     استرس دائمي ممكنن اسنت سنطر تنروت ين

سلولي )سيتوكين( را افنزايش داده و باعنث تخرينب سنلولقاي قلبني      

 شود.

 ه سترس باعث افزايش قدرت چسبندگي خون و احتمال گيرافتنادن لختن  ا

 خون در شريانقا ايجاد انسداد شرياني ميشود.

      استرس باعث افزايش كلسترول حنداقل بصنورت كوتناه مندت و گنذرا     

 مي شود.

  كننه اسننترس مننزمن در زنننان سننطر اسننترو ن را كنناهش منني دهنند

 عروقي است . -هورموني محافظت كننده در برابر بيماريقاي قلبي

 ه تندريج  باعنث آسنيب    استرس با افزايش ضربان قلب و فشار خون ب

جدار رگ و ايجاد تالك آترواسكلروز ميشود و بروز سنكته قلبني در   

 آينده ميگردد.

   ،استرس فاكتورهاي خطر بيماري قلبي نظير فشارخون، چربي خنون

سيگار، بي تحركني وترخنوري را تشنديد كنرده و فنرد را بنه سنمت        

 بيماري قلبي يا تشديد آن تيش مي برد.

 . استرس در افراد با بيماري قلبي بستري شدن مجدد و مرگ را افزايش مي دهد 

      استرسقاي ذهني به عنوان نقطه شروعي بنراي ايجناد آنن ين قلبني   عمنل  

 مي كنند .

   را  استرس باعث انقباض وتنگ شدن عروق شده و به اين صنورت زميننه

 براي كاهش خونرساني قلب افزايش ميدهد

  راههاي كنترل استرسراههاي كنترل استرس

 داشتن يك روش زندگي سالم  (1             

 تغذيه مناسب •

 ورزش منظم •

 خواب كافي  •

 داشتن تفريح و سرگرمي  (2

براي خود نيز وقت بگذاريد و اجازه لذت بردن از زندگي را به  •

 خود بدهيد.

 تفرير و سرگرمي را با كار همراه كنيد. •

 شوخي و خنده را فراموش نكنيد. •

•  
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 براي هر روز خود برنامه ريزي كنيد. •

ليستي از كارهاي روزانه خود تقيه كرده و بنا انجناه هنر ينك،      •

 آنرا از ليست خط بزنيد.

 از روي هم انباشته شدن كارها جلوگيري كنيد . •

 تغيير ديد نسبت به زندگي (4 

 سعي كنيد نگاه مثبتي به زندگي داشته باشيد. •

 را شناخته وتغييردهيد.توقعات غيرواقع بينانه خود •

 در مورد ديگران تيشداوري نكنيد. •

 عذر خواهي كردن را تمرين كنيد. •

 داشتن سيستم حمايتي (5

 .در باره مشكالت خود با يك فرد قابل اعتماد حرف بزنيد 

         اگر فنرد قابنل اعتمنادي بنراي حنرف زدن نداريند، ناراحتيقنا و

 نگرانيقاي خود را روي كاغذ بنويسيد.

 60-30 ه از هر روز را به صحبت درباره اتفاقات آن روز بنا  دقيق

اعضاي خانواده،دوستان و يا تيدا كردن يك دوست اختصنا   

 دهيد 

 مراحل ش  گانه اختالالت ناشي از تشديد فشارهاي عصبي

مينل شنديد بنه كنار و فعالينت،       مرحله اول) استرس سرازنده(: 

 ه كار زياد.ي رواني و توليدي بيش از حد براي انجا درك قوي، انر

احساس خسنتگي تنس از بيندار شندن از خنواب، بني        :مرحله دوم

حالي تس از صرف ناهار يا در ساعات اول بعد ازظقنر،طشش قلنب و   

نارسايي هاي گاه به گاه دستگاه گوارش، گرفتگي عضالت تشنت و  

 اطراف جمجمه، ناتواني در تمدد اعصاب.

 ه مني شنود(  در اين مرحله مراجع بنه تزشنك توصني    ) مرحله سوم:

يبوست شديد، نناراحتي هناي دسنتگاه گنوارش، انقبناض عضنالني،       

و غنش و   احساس تنش و اضطراب، بي خوابي، احسناس سنر گيجنه   

 ضعف

به سنختي روز را بنه آخنر رسناندن ، دشنوار شندن        :مرحله چهارم

كارهايي كه قبالً دلشنذير بنوده، از دسنت دادن تنوان تاسنخگويي بنه       

 و ...(. تماعي،صحبت با دوستان) فعاليت هاي اج موفقيت ها

خسنتگي مفنرط، شناق شندن انجناه كارهناي سناده،         مرحله پنجم:

 ناراحتي مداوه دستگاه گوارش و يبوست شديد، احساس ترس.

)در اين مرحله با تحليل رفتن گاه به گاه و ازبين رفتن  :مرحله ششم

ذخيره هاي انر ي، مكانيزه بدن مختل شده و بيمار عالوه بر تزشك، 

بسيار نيازمند به ياري ديگران است ( باال رفتن ضربان قلب و احساس 

وحشت، نفس نفس زدن، لرز، عرق و رعشه، از تادرآمندن محنو و   

 نداشتن انر ي براي حتّي ساده ترين كارها.

 منابع:

 .تصرت اهلل تورافكاري سادوك،ترجمه –خالصه روانشزشكي،كاتالن 

 مقرداد فيروزبخت. مهروان شناسي فيزيولو يك،جان تينل،ترج
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