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 سرطان و استرس بين ارتباط
  

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

سترس ست نيرويي ا شار چون كه ا ستمي بر ان ف سازد دگرگون شکل آنرا شود وارد سي شارهاي و ها نيروه مي  و رواني ف

 . اجتماعي

 در است استرس نوعي هم رواني نقشهاي آيد مي پديد استرس بزند هم بر را شخص تعادل رويداد گوناگون شکل به وقتي

 آوردنمي بار به منفي اثرات هميشه استرس عمومي پندار خالف بر ناميد زااسترس ميتوان را استرس ايجاد مورد عامل اين

ست ممکن بحراني حالت يك بروز گاهي مثال براي كند انگيزه ايجاد تواند مي كم به مقدار چرا كه  به مثبتي تفکر طرز ا

سيدن براي و بگذارد رويش پيش هاي برتري راه و آورد وجود  بردارد عوامل موفقيت آميزي و مثبت گام خود هدفهاي به ر

 : استرس ايجاد

سترس بين رابطه مورد در كه تحقيقاتي ستم و ا شان  شده انجام بدن دفاعي سي  قبيل از عواملي از غير به كه ميدهد ن

 در نيز ديگر عوامل پيشرفته سرطان به مبتال خويشاوندان از يکي از مراقبت بيکاري طالق، سوگواري، عزيزان، مرگ امتحان

 تعداد تغيير يعني خوني تغييرات و بعضي استرس بين كه است داده نشان تحقيقات كلي طور به دارد دخالت استرس ايجاد

 عملکردهاي با اسففترس همچنين دارد وجود مسففتقيم ايرابطه خون در موجود پادزهر مقدار و تغيير سفففيد هايگلبول

لهففاي لو ني سفففف م ي يز ا مراه ن گر عبففارت بففه اسففففت ه ي ني در د حي فشففففار تحففت كففه كسففففا   قرار رو

سرطاني(  سلولهاي )مانند سلولها شده يافته طبيعي قدرت در و هم هالنفوسيت تکثير در هم گيري چشم كاهش گيرند مي

  آيد. مي وجود به

به عالوه به نظر مي رسففد كه بين طول مدتي كه شففخص تحت فشففار روحي قرار دارد و ميزان تغييرات ايمني بدن رابطه اي 

سفيد و  صي گلبول هاي  صا شتري در برخي انواع اخت شد كاهش بي شتر با شار روحي بي وجود دارد. به عنوان مثال، هر قدر ف

ضم شود  ساني دفاعي ديده مي  شارهاي رواني از اختالل روابط ان ستم ايمني بدن در مقابل ف سي نا به نظر مي آيد بازتابي كه 

 دهد و با نوع بازتابي كه در مقابل امتحان يا بيکاري نشان ميدهد تفاوت داشته است .)نظير سوگواري يا جدايي( نشان مي

التهاي منفي رواني )مثل اضففطراو و افسففردگي (و تغييرات به تازگي معلوم شففده اسففت كه بين ح  عالوه بر موارد ذكر شففده

سردگي همواره با كاهش  ضطراو و اف ست كه حالتهاي ا ست آمده بيانگر آن ا ست .نتايج بد ستم دفاعي بدن نيز ارتباطي ه سي

يد خون و تکثير لنفوسيتها و كاهش قدرت طبيعي ياخته كشي سلولها همراه است همين طور تغييراتي در تعداد گلبولهاي سف

مقدار پادزهر موجود در خون ايجاد مي كند و بالخره چنين به نظر مي رسففد كه تواناي بدن در سففاخت و ترشففه پادزهر براي 

يك ماده مضر به ميزان اضطراو شخص بستگي دارد هر قدر اضطراو بيشتر و شديدتر باشد پادزهر كمتري ترشه مي كند و 

 ي سرطاني قويتر عمل مي كنند .عوامل ايجاد كننده بيماريها و سلولها

شففان نامناسففك و كم محتوا اسففت زياد ورزش مي كنند رژيم غذايي  افراد مبتال به اسففترس كمتر از ديگران مي خوابند كمتر

شان اثرات منفي  سالم بر سيستم ايمني بدن سيگار ميکشند و اغلك الکل و مواد مخدر مصرف ميکنند كه همه اين رفتارهاي نا

فسير اين تغييرات كه به علت استرس در سيستم ايمني بدنشان اثرات منفي ميگذارد )سرطانها عفونتهاي ويروسي مي گذارد ت

مزمن يا بيماريهاي خود ايمني( كاهش مي يابد اما هنوز عوارض بهداشفففتي آنها به طور مسفففتقيم به تاييد نرسفففيده و در باره 

 به چنين مرحله اي نيازمند به تحقيقات بيشتري است . زيانهايش نمي توان با قاطعيت اظهار نظر كرد رسيدن
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