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ABSTRACT
Introduction: Psychoneuroimmunology researchers have focused on experimental and
clinical investigations to figure out how stressors and their negative emotions can affect the
physiological alterations and impact on health. Clinical investigations show that the central
nervous system interacts with the endocrine and immune systems in a bidirectional manner.
Stress-induced immune dysregulation is occurred by the humoral and cellular immune
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responses. Furthermore, chronic stress can promote the production of proinflammatory
cytokines, such as interleukin (IL)-6, which leads to an increase of a variety of chronic diseases.

Conclusion: Given the impact of stress on health outcomes, it is necessary to improve
our knowledge on the implicated pathways in which stress affects immune functioning, as
well as the psychological factors that may impair or improve the effects of stress on immune
responses. The aim of this study was to review the recent investigations on the role of stress
on immune system and the psychological factors that may regulate this effect.
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مقدمه :محققین سایکونوروایمونولوژی با تمرکز بر تحقیقات پایه و بالینی به دنبال این هستند که چگونه
عوامل استرسزا و احساسات منفی آنها میتوانند بر شرایط فیزیولوژی و سالمتی اثر بگذارند .مطالعات
بالینی نشان میدهند که سیستم عصبی مرکزی با سیستم اندوکرین و ایمنی ارتباطی دو طرفه دارد.
اختالل سيستم ايمني ناشي از استرس توسط پاسخهای ایمنی سلولی و هومورال رخ ميدهد .عالوه بر این
استرس مزمن با القای تولید سایتوکاینهای پیش التهابی از قبیل اینترلوکین  6-میتواند منجر به افزايش
انواع بیماریهای مزمن شود .نتيجهگيري :با توجه به پیامدهای سالمتی پس از استرس ،به نظر میرسد
بهبود دانش ما در روشهاي پيچيدة اثرات استرس بر عملکرد ایمنی بدن و همچنین عوامل روانشناسی که
ممکن است اثرات استرس بر پاسخهاي ایمنی را مختل یا بهبود بخشد ،ضروري باشد .هدف از اين مطالعه،
مروري بر یافتههای جدید در مورد تأثیرات استرس بر سیستم ایمنی و عوامل روانشناسی است كه ممكن
است اين اثر را تنظيم كند.

مقاله مروري
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مقدمه
ارتبــاط بیــن اســترس و سیســتم ایمنــی در چنــد دهــة
گذشــته بــه طــور قابــلمالحظــهای مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت ( .)1، 2بــر اســاس مــدت زمــان وجــود عامــل
اســترسزا 1اســترس بــه دو دســته تقســیم میشــود :اســترس
کوتاهمــدت یــا حــاد کــه تــا چنــد دقیقــه و تــا چنــد ســاعت
تــداوم دارد و اســترس بلندمــدت یــا مزمــن کــه تــا هفتههــا،
ماههــا و حتــی ســالها وجــود دارد ( .)3اســترس حــاد منجــر
بــه فعــال شــدن چندیــن سیســتم فیزیولوژیــک در بــدن
میشــود کــه در جهــت بقــای جانــدار وارد عمــل میشــوند.
در حالــی کــه در شــرایط اســترس مزمــن اختــال در عملکــرد
صحیــح سیســتمهای ایمنــی و نوروآندوکریــن میتوانــد
بــا اختــاالت روانــی و فیزیولوژیــک قابــل توجهــی ماننــد
افســردگی ،اضطــراب ،آترواســکلروزیس ،آســم ،بیماریهــای
قلبــی -عروقــی و ســرطان همراه باشــد ( .)4بــا توجــه بــه ایــن
پیامدهــای مهم ،فهــم شــیوههای پیچیــدهای کــه اســترس از
طریــق آنهــا عملکــرد سیســتم ایمنــی را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،ضــروری اســت .اســترس بــه مجموع ـهای از وقایــع
گفتــه میشــود که بــا یــک عامــل اســترسزا یــا محــرک
شــروع میشــود و واکنشــی را در مغــز بــر میانگیــزد 2کــه
ایــن واکنــش بــه نوبــة خــود پاس ـخهای اســترس بیولوژیــک
یــا فیزیولوژیــک 3را فعــال میکنــد و جانــدار را بــرای روبــرو
شــدن بــا تهدیــد یــا فرصــت آمــاده میکنــد (.)5

Social rejection and social isolation/loneliness
Supportive relationship processes
8
Intrapersonal processes
9
Interpersonal processes

سیســتم ایمنــی بــرای ســامت و عملکــرد مناســب جانــداران
حیاتــی اســت .ایــن سیســتم نقــش مهمــی در هماهنگــی
پاســخهای بــدن بــه آســیبهای فیزیکــی و عفونتهــا دارد و
اگــر بــه درســتی عمل نکنــد بیمــاری و مــرگ از پیامدهــای آن
هســتند .سیســتم ایمنــی سیســتمی متشــکل از مولکولهــا،
ســلولها و بافتهایــی میباشــد کــه در واقــع یــک ســد
امنیتــی در برابــر هجــوم میکروارگانســیمها بــه بــدن فراهــم
میکنــد .ایــن سیســتم از دو جــزء اصلــی تشــکیل شــده
اســت :سیســتم ایمنــی ذاتــی یــا غیــر اختصاصــی کــه در برابــر
انــواع میکروارگانیســمها مشــابه عمــل میکنــد و سیســتم
ایمنــی اکتســابی یــا اختصاصــی کــه توانایــی تشــخیص دقیــق
پاتوژنهــای مختلــف از یکدیگــر را دارد و بــا توجــه بــه نــوع
پاســخ ایمنــی اجــزای مختلفــی از سیســتم ایمنــی ممکــن
اســت ،فعــال شــوند (.)6، 7
بــه دنبــال آســیب بافتــی و یــا عفونــت میکروبــی پاســخ ذاتــی
بالفاصلــه وارد عمــل میشــود (در عــرض چنــد دقیقــه تــا
ســاعت) .اولیــن خــط دفاعــی ایمنــی ذاتــی موانــع فیزیکــی
ماننــد پوســت و غشــاهای مخاطــی هســتند .اگــر ایــن موانــع
فیزیکــی نتواننــد مانــع از ورود عامــل بیماریــزا شــوند ،پاســخ
ایمنــی ذاتــی از طریــق نوتروفیلها ،مونوســیتها (در
گــردش خــون محیطــی وجــود دارنــد) و ماکروفاژهــا (در
بافتهــا وجــود دارد) طیــف وســیعی از پاتوژنهــا را از
طریــق گیرندههــای ثابــت تشــخیص میدهنــد ( .)8پــس از
تشــخیص پاتــوژن ایــن ســلولهای بیگانهخــوار بــا فراینــد
Stressor
Stress perception
3
Stress response
4
Negative relationship processes: anger, hostility, and conflict
5
Ambivalence

6

1

7

2
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یکــی از علومــی کــه معمــوالً پیامدهــای فــوق را پیگیــری
میکنــد و بــرای آنهــا راهحــل ارائــه میدهــد ،علــم
روانشناســی میباشــد .امــا یــک حلقــة مفقــوده بــرای ایــن
بخــش وجــود دارد کــه آن عــدم ارتبــاط یافتههای روانشناســی
بــا بیومارکرهــای بالینــی بــدن میباشــد .بهعنــوان مثــال،

اجزای سیستم ایمنی
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از طرفــی گســترش مطالعــات بالینــی در زمینــة فرایندهــای
روانــی ،اســترس و عملکــرد ایمنــی نشــان میدهــد کــه وقایــع
محیــط اطــراف و تعامــل بــا دیگــران از جملــه مهمتریــن
فاکتورهــای دخیــل در ســامت روان میباشــند .هیجانــات بــر
ســامت افــراد تأثیــر میگذارنــد و بــه صــورت قابــل توجهــی
توســط دیگــران تحــت تأثیــر قــرار میگیرنــد ،از جملــه:
همســر ،شــریک زندگــی ،والدیــن ،فرزنــدان و همچنیــن
اجتماعــی کــه در آن زندگــی میکننــد .فرایندهــای روابــط
منفــی از جملــه رفتارهایــی ماننــد خشــم ،خصومــت ،تعــارض،4
دو ســوگرایی ،5طــرد اجتماعــی ،انــزوای اجتماعی/تنهایــی 6و
مصائــب اوایــل زندگــی عموم ـاً بــا عملکــرد ضعیــف سیســتم
ایمنــی همــراه هســتند .از ســوی دیگــر ،فرایندهــای روابــط
حمایتکننــده ،7از جملــه رفتارهــای مثبــت و الگوهــای
ارتباطــی حمایتکننــده عمومــاً بــا عملکــرد ایمنــی بهتــر
همــراه میباشــند.

در شــرایط اســترسزا مــا فقــط مؤلفههــای روانشــناختی
را در نظــر میگیریــم و ســعی میکنیــم بــا روشهــای
روانشناســی مباحــث را حــل کنیــم در حالــی کــه مهمتــر از
آن تنظیــم فرایندهــای فیزیولوژیــک در بــدن و هومئوســتازی
آن میباشــد .بهعنــوان مثــال زمانــی کــه تــرس از بیمــاری
کرونــا در یــک جامعــه فراگیــر میشــود و افــراد بــه رعایــت
بهداشــت فــردی توصیــه میشــوند ،در حالــی کــه بهداشــت
روان و تأثیــر ایــن تنشهــا بــر بــدن کمتــر مــورد توجــه قــرار
میگیــرد و راهــکار منطقــی بــرای آن ارائــه نمیگــردد .یکــی
از زمینههــای تحقیقاتــی کــه میتوانــد بــه چنیــن شــرایطی
کمــک کنــد ،تحقیقــات ســایکونوروایمونولوژی میباشــد.
شناســایی عوامــل دخیــل روانشناســی بــر سیســتم ایمنــی
میتوانــد راهــکاری مناســب بــرای بــدن در جهــت مقابلــه
بــا تنشهــا بــه خصــوص عفونتهــا باشــد .در ایــن مقالــه،
مــروری خواهیــم داشــت بــر ارتبــاط بیــن اســترس و سیســتم
ایمنــی بــدن و در ادامــه تأثیــر برخــی از عوامــل روانشــناختی
از جملــه فرایندهــای درون 8و بیــن فــردی 9بــر سیســتم ایمنــی
از طریــق بررســی فاکتورهــای التهابــی نیــز بحــث خواهــد شــد.
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T helper cells
Cytotoxic T cells
17
Interferon gamma
18
Regulatory T cells
19
Hypothalamic–pituitary-adrenal axis

مسیرهای ارتباطی بین استرس و سیستم ایمنی
اســترس از مســیرهای مختلفــی میتوانــد عملکــرد سیســتم
ایمنــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد (تصویــر  )1کــه شــامل:
سیســتم عصبــی ســمپاتیک (سیســتم آدرنرژیــک) و محــور
هیپوتاالمــوس -هیپوفیــز -آدرنــال ( 19)HPAمیباشــد.
در ادامــه ایــن دو مســیر مــورد بررســی قــرار میگیرنــد و
همچنیــن شــواهدی ارائــه میشــود کــه نشــان میدهــد
سیســتم عصبــی پاراســمپاتیک (سیســتم کولینرژیــک) نیــز
Nuclear factor kappa B
Interferon regulatory factor
12
Interleukin-1
13
Tumor necrosis factor-α
14
Natural killer cells

15

10

16

11
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در مقابــل ایمنــی ذاتــی کــه بــه صــورت غیــر اختصاصــی
عمــل میکنــد و محافظــت بلندمدتــی بــرای میزبــان فراهــم
نمیکنــد ،ایمنــی اکتســابی شــامل لنفوســیتها قــرار دارد
کــه در برابــر میکروارگانســیمها بــه طــور اختصاصــی عمــل
میکننــد .ایــن ســلولها میکروبهــا را بــر اســاس خاطــرهای
کــه از پاســخ اولیــه بــه یــک پاتــوژن خــاص در گذشــته ایجــاد
شــده اســت از بیــن میبرنــد .ســلولهای اصلــی پاســخ
ایمنــی اکتســابی لنفوســیتهای  Bو  Tهســتند .ســلولهای
 Tشــامل ســلولهای  Tکمکــی ( 15)THو ســلولهای T
سایتوتوکســیک ( 16)TCهســتند .ســلولهای  THآنتیژنهــا را
شناســایی میکننــد و بــه آنهــا متصــل میشــوند و بــا تولیــد
ســایتوکاینها ،ســلولهای ایمنــی بیشــتری را بــه ناحیــه فــرا
میخواننــد .ایــن ســلولها همچنیــن لنفوســیتهای  Bرا
فعــال میکننــد و آنهــا را تحریــک بــه تولیــد آنتیبــادی
میکننــد .آنتیبادیهــا پروتئینهایــی هســتند کــه
میتواننــد ســموم باکتریهــا را خنثــی کننــد و بــا اتصــال
بــه ویروسهــا آنهــا را بــرای حــذف بعــدی و جلوگیــری از
ورودشــان بــه ســلولهای ســالم ،نشــانهدار کننــد .ســلولهای
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فاگوســیتوز آنهــا را هضــم میکننــد .عــاوه بــر ایــن آبشــار
ســیگنالینگی فعــال میشــود کــه بــا افزایــش فعالیــت فاکتــور
هســتهای کاپــا بــی ( 10)NF-κBو فاکتورهــای تنظیمــی
اینترفــرون ( ،11)IRFبیــان ژنهــای پاســخ ایمنــی التهابــی
شــامل اینترلوکیــن  12)IL-1( ۱و فاکتــور نکــروز تومــوری
آلفــا ( 13)TNF-αرا تحریــک میکننــد ( .)9ایــن ژنهــا
بــه نوبــة خــود مولکولهــای پروتئینــی کوچکــی بــه نــام
ســایتوکاین تولیــد میکننــد کــه بازیگــران اصلــی پاســخ
التهابــی هســتند .ســایتوکاینهای پیــش التهابــی (ماننــد
اینترلوکیــن  ،۱اینترلوکیــن  ۶و فاکتــور نکــروز تومــوری آلفــا)
منجــر بــه تشــدید التهــاب و ســایتوکاینهای ضــد التهابــی
(از قبیــل اینترلوکیــن  ۴و اینترلوکیــن  )۱۰باعــث کاهــش
التهــاب میشــوند .ســایتوکاینهای پیــش التهابــی باعــث
فراخوانــی و جــذب ســایر ســلولهای ایمنــی بــه ناحیــة آلــوده
میشــوند .از انــواع ســلولهای دیگــری کــه در ایمنــی ذاتــی
نقــش دارنــد میتــوان بــه ســلولهای کشــندة طبیعــی
( 14)NKاشــاره کــرد .ســلولهای  NKمیتواننــد بــدون
وجــود کمپلکسهــای ســازگاری نســجی روی ســلولها
اهــداف مــورد نظــر خــود را تشــخیص دهنــد و بــا آزادســازی
ســایتوکاینهای التهابــی و مــواد سمی ،ســلولهای آلــوده
بــه ویــروس و ســرطانی را نابــود کننــد .پاســخ ایمنــی ذاتــی
پاســخ غیــر اختصاصــی هــم نــام دارد زیــرا تمامــی ایــن
مکانیس ـمها بــرای هــر آنت ـیژن اختصاصــی عمــل نمیکننــد
و فعالیــت آنهــا در جهــت از بیــن بــردن هــر عامــل بیگانــه یــا
غیرخــودی صــرف نظــر از نــوع پاتــوژن اســت .اگــر پاتــوژن از
فعالیــت سیســتم ایمنــی ذاتــی در امــان بماننــد آن گاه پاســخ
ایمنــی اکتســابی وارد عمــل میشــود.

 TCآنتیژنهــای موجــود بــر ســلولهای آلــوده بــه ویــروس
و یــا ســلولهای ســرطانی را شناســایی میکننــد و ســپس
از بیــن میبرنــد .بــر خــاف پاســخ ایمنــی ذاتــی کــه بســیار
ســریع اتفــاق میافتــد ،پاســخ ایمنــی اکتســابی بــه روزهــا
زمــان نیــاز دارد تــا بــه طــور کامــل گســترش یابــد .ایمنــی
اکتســابی در انســان از دو جــزء شــامل :ایمنــی ســلولی و
ایمنــی هومــورال تشــکیل شــده اســت ( .)10ایمنــی ســلولی
در برابــر پاتوژنهــای داخــل ســلولی عمــل میکنــد (ماننــد
ویروسهــا) و توســط زیــر مجموعــهای از لنفوســیتهای TH
بــه نــام ســلولهای  Th1وســاطت میشــود .ســلولهای
 Th1بــا تولیــد ســایتوکاینهایی ماننــد اینترلوکیــن ،۲
17
فاکتــور نکــروز تومــوری بتــا و اینترفــرون گامــا ()IFN-γ
پاســخ میدهــد .ایــن ســایتوکاینها بــا تشــدید التهــاب،
فعــال کــردن ماکروفاژهــا و ســلولهای  TCســلولهای آلــوده
را نابــود میکننــد .ایمنــی هومــورال در برابــر پاتوژنهــای
خــارج ســلولی (ماننــد انگلهــا و باکتریهــا) عمــل میکنــد
و توســط زیــر مجموعــهای از لنفوســیتهای  THبــه نــام
ســلولهای  Th2وســاطت میشــود .ســلولهای  Th2بــا
تولیــد ســایتوکاینهای مختلــف ماننــد اینترلوکیــن  ۴رشــد و
فعالیــت ماستســلها و ائوزینوفیلهــا را تحریــک میکننــد
و همچنیــن ســلولهای  Bرا بــه انــواع ســلولهای  Bتولیــد
کننــدة آنتیبــادی تمایــز میدهنــد .ایــن ســایتوکاینها
همچنیــن از فعــال شــدن ماکروفاژهــا ،تکثیــر ســلولهای T
و تولیــد ســایتوکاینهای پیــش التهابــی جلوگیــری بــه عمــل
میآورنــد ( .)10ســلولهای  Tتنظیمکننــده ) 18(Tregنیــز
بــا ســرکوب سیســتم ایمنــی در بســیاری از مــوارد ماننــد
بیماریهــای خــود ایمنــی ،آلــرژی و عفونتهــای میکروبــی
نقــش مهمــی ایفــاء میکننــد .ایــن ســلولها در واقــع
ســلولهای  CD4هســتند کــه نشــانگر  CD25را در ســطح خود
بیــان میکننــد .امــا بهتریــن راه بــرای تمایــز ایــن ســلولها
از ســایر ســلولهای ایمنــی افزایــش بیــان یــک فاکتــور مهــم
رونویســی و تنظیمکننــدة ایمنــی بــه نــام  FOXP3در داخــل
ایــن ســلولها میباشــد .ســلولهای  Tregمهمتریــن منبــع
تولیــد اینترلوکیــن  ۱۰هســتند و بــه همیــن علــت بهعنــوان
ســلولهای ضــد التهابــی و تنظیمکننــدة سیســتم ایمنــی
شــناخته میشــوند (.)11

مقاله مروري
عملکــرد سیســتم ایمنــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.
سیستم عصبی سمپاتیک
تــرس و فــرار از یــک حیــوان درنــده ماننــد ببــر و ســایر
موقعیتهــای تنــشزا در نتیجــة فعــال شــدن سیســتم
عصبــی اتونــوم ( 20)ANSمیباشــد .ایــن سیســتم از دو
جــزء اصلــی ،سیســتم عصبــی ســمپاتیک و سیســتم عصبــی
پاراســمپاتیک تشــکیل شــده اســت .فعــال شــدن سیســتم
عصبــی ســمپاتیک بســیاری از فعالیتهــای فیزیولوژیــک
بــدن را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .انتقــال جریــان خــون
بــه ارگانهــای حیاتــی ماننــد قلــب ،مغــز و ریههــا ،اتســاع
برونشــولهای ریــوی ،افزایــش ضربــان و قــدرت انقباضــی
قلــب حاصــل فعالیــت سیســتم عصبــی ســمپاتیک اســت
کــه نتیجــة آن قــرار دادن بــدن در حالــت ســتیز و گریــز
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میباشــد ( .)12همچنیــن فعالیــت ایــن سیســتم بــا افزایــش
انقبــاض عــروق احشــاء و پوســت منجــر بــه انحــراف جریــان
خــون از دســتگاه گــوارش و پوســت میشــود .میانجــی
اصلــی سیســتم عصبــی ســمپاتیک نوراپــی نفریــن و اپــی
نفریــن اســت کــه عمدتـاً از ســلولهای بخــش مرکــزی غــدة
آدرنــال ترشــح میشــوند .ایــن کاتکــول آمینهــا از طریــق
گیرندههــای آلفــا و بتــا آدرنرژیــک تولیــد ســایتوکاینهای
پیــش التهابــی ماننــد اینترلوکیــن  ،1اینترلوکیــن  6و فاکتــور
نکــروز تومــوری را در جریــان خــون افزایــش میدهنــد (.)13
نوراپــی نفریــن بــا تحریــک  NF-κβتولیــد ســایتوکاینهای
پیــش التهابــی را نیــز تحریــک و نهایتــاً التهــاب را تشــدید
میکنــد .نوروپپتیــد  21)NPY( Yکــه در مناطــق عصبدهــی
سیســتم عصبــی ســمپاتیک رهــا میشــود ،میتوانــد ایــن
اثــرات نوراپــی نفریــن را تشــدید کنــد .ایــن ترانســمیتر

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-08-16

Autonomic nervous system
Neuropeptide Y

20
21

9797

] [ DOI: 10.29252/shefa.8.2.93

تصویــر  -1تعامــل بیــن سیســتم ایمنــی و اســترس 1 .و  )2فعــال شــدن  NF-kBطــی یــک پاســخ ایمنــی از طریــق  TLRمنجــر بــه
یــک پاســخ التهابــی شــامل رهاســازی ســایتوکاینهای پیــش التهابــی  TNFα، IL-2و  IL-6میشــود )3 .ایــن ســایتوکاینها از طریــق
ســد خونــی -مغــزی نفوذپذیــر ،انتقــال فعــال و فیبرهــای عصبــی آوران بــه بافــت مغــز دسترســی پیــدا میکننــد )4 .در بافــت مغــز ایــن
ســایتوکاینها در مســیرهای مختلفــی شــرکت میکننــد کــه در پیشــرفت افســردگی نقــش دارنــد )5 .عوامــل اســترسزای محیطــی از
طریــق پاســخهای پیــش التهابــی سیســتم عصبــی ســمپاتیک (شــامل آزادســازی نوراپــی نفریــن و اتصــال آن بــه گیرندههــای آلفــا
( )αARو بتــا ( )βARآدرنرژیــک) ســیگنالهای التهابــی را تقویــت میکننــد )6 .همچنیــن استرســورها ،ورودیهــای مهــاری حرکتــی
واگ را کاهــش میدهنــد .ایــن ورودیهــا پایانههــای کولینرژیــک (اســتیل کولیــن) هســتند کــه بــه گیرندههــای زیــر واحــد  7آلفــا
نیکوتینــی ( )α7nAChRمتصــل میشــوند )7 .اســترس همزمــان بــا فعالســازی سیســتم اتونــوم منجــر بــه تولیــد هورمــون آزادکننــدة
کورتیکوتروپیــن در هســتة پاراونتریکــوالر میشــود کــه بــه نوبــة خــود محــور  HPAرا فعــال میکنــد .هورمــون  CRHآزادســازی هورمــون
آدرنوکورتیکوتروپیــن را تقویــت میکنــد و ایــن هورمــون منجــر بــه آزادســازی گلوکوکورتیکوئیدهــا (کورتیــزول) از غــدة آدرنــال میشــود.
کورتیــزول اثــرات ســرکوبکننده بــر سیســتم ایمنــی اعمــال میکنــد .همچنیــن فعــال شــدن مســیر ســیگنالینگ ناشــی از  MAPKبــا
یــک فیدبــک منفــی میتوانــد فعالیــت افزایــش یافتــة گیرندههــای گلوکوکورتیکوئیــدی ناشــی از اســترس را مهــار کنــد و از ایــن طریــق
 NF-kBرا افزایــش دهــد.
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هورمــون اســترس نیــز نامیــده میشــود و بســیاری از اثــرات
قلبــی عروقــی ناشــی از اســترس ماننــد کنتــرل فشــار خــون
و جریــان خــون را وســاطت میکنــد NPY .نیــز میــزان
چســبندگی گلبولهــای ســفید را افزایــش میدهــد و بــه
همــراه کاتکــول آمینهــا باعــث افزایــش تجمــع پالکتهــا
و فعــال شــدن ماکروفاژهــا میشــود (.)14
محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال
همزمــان بــا فعــال شــدن سیســتم عصبــی اتونــوم ،مغــز تولیــد
دو نوروپپتیــد شــامل هورمــون آزادکننــدة کورتیکوتروپیــن
( 22)CRHو آرژینیــن وازوپرســین ( 23)AVPرا در هســتة
پاراونتریکــوالر ( 24)PVNهیپوتاالمــوس تحریــک میکنــد
( .)15نوروپپتیــد  CRHفعالکننــدة اولیــة محــور HPA
میباشــد .ایــن پپتیــد توســط یــک سیســتم پورتــال ویــژه از
هیپوتاالمــوس بــه هیپوفیــز قدامــی منتقــل میشــود و تولیــد
هورمــون آدرنوکورتیکوتروپیــن ( 25)ACTHرا تحریــک میکنــد.
آرژینیــن وازوپرســین همــراه بــا  CRHدارای اثــرات تقویتــی
شــدید بــر ترشــح  ACTHاز غــدة هیپوفیــز میباشــد .در واقــع
یــک رابطــة دوطرفــة مثبــت بیــن  CRHو  AVPدر ســطح
هیپوتاالمــوس وجــود دارد و آزادســازی هــر کــدام ،آزادســازی
دیگــری را تحریــک میکنــد .در نهایــت  ACTHوارد جریــان
خــون میشــود و بــه بخــش خارجــی غــدة آدرنــال میرســد و
منجــر بــه آزادســازی گلوکوکورتیکوئیدهــا میشــود (.)16

ارگانهــای لنفوئیــدی اولیــه و ثانویــه توســط فیبرهــای
نورآدرنرژیــک ســمپاتیک عصبدهــی میشــوند (.)19
تقریبــاً تمــام ســلولهای سیســتم ایمنــی گیرندههایــی
بــرای هورمونهــای اســترس مرتبــط بــا فعالیــت سیســتم
آدرنرژیــک و محــور  HPAبیــان میکننــد (.)20، 21
ســلولهای  ،Tســلولهای  ،Bمونوســیتها و ماکروفاژهــا
گیرندههایــی بــرای اتصــال گلوکوکورتیکوئیدهــا ،مــادة
 ،Pنوروپپتیــد  ،Yپروالکتیــن و کاتکــول آمینهــا بیــان
میکننــد .نتیجــة نهایــی اتصــال هورمــون اســترس بــه
گیرندههــای ســطحی ســلولهای ایمنــی فعــال شــدن
آبشــاری از وقایــع ســیگنالینگ در ســلول میباشــد کــه
منجــر بــه تغییــر عملکــرد آن ســلول میشــود .هورمونهــای
اســترس همچنیــن بــه طــور غیــر مســتقیم پاســخهای
سیســتم ایمنــی را از طریــق تغییــر تولیــد ســایتوکاینهای
التهابــی تعدیــل میکننــد .ســایتوکاینها عملکردهــای
بســیاری دارنــد و بــر روی ســلولهای هــدف متعــدد اثــر
میگذارنــد .هرچنــد ایــن تعامــات دوطرفــه میباشــد ،بــه
طــوری کــه ســایتوکاینهای تولیــدی در ســلولهای ایمنــی
بــه طــور فیدبکــی میتواننــد سیســتم عصبــی ســمپاتیک و
محــور  HPAرا تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
فعالیت پاراسمپاتیک

سیســتمهای عصبــی ســمپاتیک و پاراســمپاتیک بــه دنبــال
تغییــر شــرایط بــدن پشــت ســر هــم وارد عمــل میشــوند.
بــه طــوری کــه افزایــش فعالیــت یــک سیســتم بــا کاهــش
فعالیــت دیگــری همــراه میباشــد .عصــب واگ اصلیتریــن
جــزء و اســتیل کولیــن ناقــل عصبــي اصلــی سیســتم عصبــی
پاراســمپاتیک ( 27)PNSمیباشــد .شــواهد نشــان میدهــد
سیســتم عصبــی پاراســمپاتیک پاســخهای ایمنــی را از
طریــق فیبرهــای آوران و وابــران عصــب واگ بــه صــورت
موضعــی تعدیــل میکنــد و از افزایــش التهــاب جلوگیــری
بــه عمــل مـیآورد ( .)22مســیرهای ضــد التهابــی کولینرژیــک
ســیگنالهای خــود را جهــت تغییــر پاســخهای التهابــی
تشــدید شــده بــه محیــط ارســال میکننــد (مهــار فعالیــت
ماکروفاژهــا از طریــق اســتیل کولیــن) و از افزایــش بیشــتر
التهــاب جلوگیــری میکننــد ( .)23، 24در واقــع پیامهــای
عصــب واگ بــه صــورت پتانســیلهای عمــل بــه محیــط
(کبــدی ،قلــب ،طحــال و دســتگاه گــوارش) منتقــل میشــوند
و در بافــت هــدف منجــر بــه آزادســازی اســتیل کولیــن
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کورتیــزول هورمــون اصلــی اســترس میباشــد و بــا اثــرات
خــود پاســخهای ســتیز و گریــز را در بــدن بــه وجــود
م ـیآورد .ایــن هورمــون بــا شکســتن و تجزیــة آمینواســیدها
و تبدیــل آن بــه گلوکــز در عضــات بــه ســرعت انــرژی مــورد
نیــاز بــدن را مهیــا میکنــد و همزمــان منجــر بــه مقاومــت
بــه انســولین میشــود .کورتیــزول فشــار خــون را افزایــش
میدهــد و اثــر کاتکــول آمینهایــی کــه در اثــر اســترس
آزاد شــدهاند را بــر بــرونده قلبــی افزایــش میدهنــد تــا در
شــرایط تن ـشزا ســطح انــرژی در دســترس ارگانهــای بــدن
را افزایــش دهــد ( .)17اثــرات گلوکوکورتیکوئیدهــا بــر مغــز
پیچیــده اســت ولــی در شــرایط اســترس حــاد ،ایــن مــواد
میتواننــد باعــث محــدود شــدن توجــه و افزایــش شــکلگیری
حافظــه مربــوط بــه شــرایطی شــوند کــه منجــر بــه آزادســازی
آنهــا شــده اســت .در حالــت عــادی کورتیــزول اثــرات قــوی
ســرکوبکننده بــر سیســتم ایمنــی اعمــال میکنــد .ایــن
اثــرات شــامل کاهــش تعــداد و فعالیــت ســلولهای التهابــی
گــردش خــون ،مهــار تولیــد ســایتوکاینهای پیــش التهابــی،
مهــار تکثیــر لنفوســیت و کاهــش فعالیــت ماکروفاژهــا در
عرضــة آنتـیژن میباشــد .کورتیــزول اثــرات خــود را از طریــق
چندیــن گیرنــدة سیتوپالســمی اعمــال میکنــد و فعــال
شــدن ایــن گیرندههــا فاکتورهــای رونویســی ماننــد NF-
 κβرا مهــار میکننــد ( .)18کورتیــزول دارای نقــش فیدبــک
منفــی بــر محــور  HPAمیباشــد .هنگامــی کــه کورتیــزول
بــه گیرندههــای گولوکوکورتیکوئیــد در هیپوکامــپ متصــل

میشــود ،تولیــد  CRHو  ACTHرا مهــار میکنــد CRH .نــه
تنهــا توســط یــک فیدبــک منفــی بـه وســیلة  ACTHتنظیــم
میشــود بلکــه برخــی ناقليــن عصبــي 26و نوروپپتیدهــای
مغــزی ماننــد سیســتمهای گامــا آمینوبوتیریــک اســید
بنزودیازپینــی و پپتیدهــای اپیدوئیــدی نیــز میتواننــدآزادســازی آن را تنظیــم کننــد.

مقاله مروري
میشــوند .اســتیل کولیــن بــه گیرندههــای نیکوتینــی در
ماکروفاژهــای بافتــی متصــل میشــود و بــا مهــار آزادســازی
ســایتوکاینهای التهابــی ،التهــاب را کاهــش میدهــد (.)22
فعالیــت عصــب واگ در تشــکیالت مشــبک بصلالنخــاع،
هســتة لوکــوس ســرولئوس و هیپوتاالمــوس میتوانــد منجــر
بــه آزادســازی اســتیل کولیــن در هیپوفیــز قدامــی و در نتیجــه
فروکــش کــردن التهــاب سیســتمیک شــود ( .)23مطالعــات
مختلــف  in vivoو  in vitroنشــان میدهنــد فعالیــت عصــب
واگ تولیــد ســایتوکاینهای التهابــی را کاهــش میدهنــد
( .)22بــا توجــه بــه اینکــه فعــال شــدن واگ فعالیــت NF-κB
را از طریــق زیرواحــد  7گیرنــدة نیکوتینــی اســتیل کولیــن
مهــار میکنــد ،بنابرایــن فقــدان تــون واگ 28در پاســخ بــه
اســترس ممکــن اســت منجــر بــه تشــدید التهــاب شــود.
افزایش عملکرد سیستم ایمنی در استرس حاد

استرس مزمن و اختالل در عملکرد ایمنی

تأثیــر فرایندهــای درون فــردی و بیــن فــردی بــر
عملکــرد سیســتم ایمنــی
نحــوة نگــرش افــراد بــه محیــط پیرامــون و ارزیابــی آنهــا
از موقعیتهــا و عوامــل اســترسزا میتوانــد پاســخهای
فیزیولوژیــک آنهــا بــه اســترس را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
الگوهــای مشــخص افــکار یــا ارزیابــی احساســات ،فرایندهایــی
بیــن فــردی هســتند کــه میتواننــد یــک ادراک دايمــی ایجــاد
کننــد .بهعنــوان مثــال ایــن تفکــر کــه دنیــا جــای خطرناکــی
اســت میتوانــد یــک پاســخ ایمنــی بــا واکنشهــای حســاس
را بــه وجــود آورد.
فرایندهــای درون فــردی و بیــن فــردی ممکــن اســت اثــر
Vagal withdrawal
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عوامــل اســترسزای مزمــن ماننــد مراقبــت از همســر دچــار
زوال عقــل و ســوء اســتفادة جنســی اثــرات متفاوتــی بــر
سیســتم پاســخ اســترس دارد .ایــن نــوع از عوامــل اســترسزا
از ایــن جهــت کــه باعــث تغییــرات طوالنیمــدت در عواطــف،

رفتــار و پاســخهای فیزیولوژیــک و در نتیجــه پیشــرفت
بیمــاری میشــوند ،بیشــتر نگرانکننــده و دارای اثــرات
تخریبــی هســتند .فعــال شــدن طوالنیمــدت و متنــاوب
محــور  HPAمیتوانــد بســیاری از فرایندهــای تنظیمــی بــدن
ماننــد سیســتم ایمنــی را مختــل کنــد .از بارزتریــن مثالهــای
موجــود میتــوان بــه التیــام آهســته و ابتــاء ســریع بــه
ســرماخوردگی در افــرادی کــه دارای تجاربــی از اســترس
مزمــن هســتند ،اشــاره کــرد .ایــن افــراد معمــوالً درجاتــی
از یــک التهــاب غیــر اختصاصــی را نیــز تجربــه میکننــد
کــه ناشــی از کاهــش فیدبــک ضــد التهابــی اســت چــرا کــه
همانطــور کــه قبلتــر ذکــر شــد محــور  HPAنقــش مهمــی
در ســرکوب پاســخهای ایمنــی در مــوارد اســترس حــاد
دارد .امــا در شــرایط اســترس مزمــن مســیرهای ســیگنالینگ
مربــوط بــه گلوکوکورتیکوئیدهــا دچــار نارســایی میشــود
کــه مهمتریــن پیامــد آن تشــدید التهــاب میباشــد .از
مهمتریــن پیامدهــای اســترس مزمــن میتــوان  )1نارســایی
و کــمکاری غــدة آدرنــال و کاهــش تولیــد کورتیــزول و در
نتیجــه کاهــش فیدبــک ضــد التهابــی و در نتیجــه تشــدید
التهــاب  )2افزایــش شــدید فعالیــت محــور  HPAو در نتیجــه
افزایــش تولیــد کورتیــزول و کاهــش حساســیت گیرندههــای
آن در ســطح ســلولها و مقاومــت بــه کورتیــزول ،اشــاره کــرد.
مطالعــات مختلــف نشــان میدهــد اســترس طوالنیمــدت
منجــر بــه ســرکوب و اختــال عملکــرد سیســتم ایمنــی
میشــود کــه بــه صــورت کاهــش مهاجــرت و نفوذپذیــری
گلبولهــای ســفید خــون ،مهــار تولیــد آنتیبــادی و کاهــش
فعالیــت آنتیباکتریــال ماکروفاژهــا و فعالیــت ســلولهاي
NKمیباشــد ( .)38-41بنابرایــن اســترس در طوالنیمــدت
منجــر بــه تضعیــف و اختــال در عملکــرد سیســتم ایمنــی
میشــود .در جمعبنــدی مطالــب فــوق بــه ایــن نکتــة
مهــم میتــوان اشــاره کــرد کــه فعالیــت سیســتم اتونــوم و
نورواندوکریــن بــه دنبــال یــک عامــل اســترسزا تــا حــدی
میتوانــد ســودمند باشــد و فعــال شــدن بیــش از حــد ایــن
سیســتمها زمینهســاز ایجــاد بیماریهــای مزمــن در طــول
زمــان میباشــد.

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-08-16

مطالعــات مختلــف حیوانــی و انســانی نشــان میدهنــد
اســترس حــاد (کوتاهمــدت) منجــر بــه تغییــر بزرگــی
در توزیــع ســلولهای ایمنــی بــدن میشــود (.)25-28
ســلولهای ایمنــی در قســمتهای مختلفــی از بــدن از قبیــل
مغــز اســتخوان ،گرههــای لنفــاوی و طحــال حضــور دارنــد.
بــا آغــاز اســترس حــاد ،هورمونهــای اســترس زنجیــرهای از
آبشــارهای ســیگنالینگ را شــروع میکننــد کــه منجــر بــه
خــروج ســلولهای ایمنــی از ایــن اجــزاء میشــوند و بــه
اندامهــای هــدف کــه تحــت آســیب قــرار گرفتهانــد منتقــل
میشــوند و منجــر بــه ترمیــم زخــم و مقاومــت در برابــر
عفونــت میشــوند ( .)5اســترس حــاد در موشهایــی کــه
بــه مــدت  2/5ســاعت در محدودیــت قــرار میگیرنــد پاســخ
ایمنــی را از طریــق افزایــش تعــداد ســلولهای  Tخاطــره
و  THدر گرههــای لنفــاوی و افزایــش نفــوذ لنفوســیتها و
ماکروفاژهــا بــه ناحیــة حســاس شــده ،بهبــود میبخشــند
( .)29همچنیــن مطالعــات متعــدد دیگــر نیــز نشــان میدهنــد
تجربــة اســترس حــاد منجــر بــه افزایــش عملکــرد سیســتم
ایمنــی میشــود ( .)30-33از مهمتریــن ســایتوکاینهایی
کــه افزایــش پاســخ ایمنــی بــه دنبــال اســترس کوتاهمــدت را
وســاطت میکننــد میتــوان بــه  IL-6 ،IFN-γو  IL-1βاشــاره
کــرد ( .)34-36بنابرایــن اســترس حــاد بــه طــور کلــی باعــث
حفاظــت از سیســتم ایمنــی و بقــای جانــدار میشــود .بــا ایــن
حــال در مواقعــی کــه اســترس حــاد منجــر بــه افزایــش عرضــة
آنتیژنهــای خــودی بــه ســلولهای ایمنــی و افزایــش
التهــاب و نهایتـاً پیشــرفت بیمــاری خــود ایمنــی شــود نتیجــة
نهایــی آن ایجــاد اختــال در سیســتم ایمنــی میباشــد (.)37
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اســترس بــر عملکردهــای ایمنــی را میانجیگــری کننــد .در
ادامــه برخــی از عوامــل درون فــردی و بیــن فــردی را بررســی
میکنیــم کــه ممکــن اســت اثــرات اســترس بــر ایمنــی را
تضعیــف و یــا تعدیــل کننــد .در ایــن بخــش ،فاکتورهــای
کلیــدی درون فــردی کــه بــه صــورت مســتقیم و یــا غیــر
مســتقیم بــا تأثیــرات اســترس بــر سیســتم ایمنــی افــراد در
ارتبــاط هســتند ،شناســایی خواهنــد شــد .بهعنــوان مثــال،
نشــخوار فکــری ،29روشهــای ســرکوب تنظیــم هیجانــی،30
نارســایی هیجانــی 31و اســترسهای روانشــناختی 32ادراک
شــده عمومــاً بــا عملکردهــای ایمنــی ضعیفتــر همــراه
هســتند .در مقابــل ،روشهــای تنظیــم هیجانــی ،ارزیابــی
مجــدد و مقابلــة هیجــان مــدار )(-33(EACبهویــژه پــردازش
هیجانــی) ،خــوش بینــی 34و عاطفــه مثبــت 35معمــوالً بــا
عملکــرد بهتــر سیســتم ایمنــی مرتبــط هســتند و ممکــن
اســت در نهایــت در مواقــع افزایــش اســترس محافظــی بــرای
ســامت فــرد باشــند (تصویــر .)2
فرایندهای درون فردی و تضعیف سیستم ایمنی
نشخوار فکری
نشــخوار فکــری بــه صــورت افــکار یــا تصاویــر آگاهانــه ،غیــر

ارادی و تکــرار شــونده در مــورد اطالعــات منفــی گذشــته
تعریــف میشــود .بــرای افــرادی کــه نشــخوار فکــری
میکننــد ،پاســخهای اســترس بــر اســاس فرضیــة شــناخت
پایــدار ممکــن اســت بــه مــدت طوالنیتــری ادامــه یابــد (.)5
نشــخوار فکــری باعــث افزایــش  CRPپالســما بهعنــوان یــک
شــاخص التهــاب میشــود ( .)42همچنیــن در یــک مطالعــة
مقطعــی نشــان داده شــد کــه افــراد بالــغ بــا ســابقة نشــخوار
فکــری حــاد تعــداد لکوســیتها و لنفوســیتهای بیشــتری
نســبت بــه ســایر افــراد دارنــد ( .)43ایــن یافتههــا پیشــنهاد
میکننــد کــه نشــخوار فکــری ممکــن اســت بــا فعالســازی
سیســتم ایمنــی اکتســابی مرتبــط باشــد و بنابرایــن ممکــن
اســت بــا پاســخهای طوالنیتــر ایمنــی بــه اســترس همــراه
باشــد (.)44

تنظیم هیجانی

تنظیــم هیجانــی بــه فرایندهایــی اشــاره دارد کــه افــراد از
طریــق آن بــر مــواردی از قبیــل اینکــه چــه هیجاناتــی را
داشــته باشــند ،چــه زمانــی آنهــا را داشــته باشــند ،چگونــه
آنهــا را تجربــه کننــد و چگونــه آنهــا را ابــراز کننــد تأثیــر
میگــذارد ( .)45دو راهبــرد متــداول بــرای تنظیــم هیجانــی،
ارزیابــی مجــدد شــناختی و ســرکوب بیانــی میباشــد.
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تصویــر  -2تاثیــر فرایندهــای درون فــردی و بیــن فــردی بــر سیســتم ایمنــی .فرایندهــای درون فــردی و بیــن فــردی عمدتــاً بــا تأثیــر بــر
مکانیســمهای التهابــی میتواننــد منجــر بــه تعدیل/بهبــود و یــا تضعیــف سیســتم ایمنــی شــوند.
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ارزیابــی مجــدد شــناختی ،یــک راهبــرد ســازگار در نظــر
گرفتــه میشــود و شــامل اصــاح چگونگــی اندیشــیدن در
مــورد یــک موقعیــت هیجانــی بــا هــدف تغییــر در تأثیــر
هیجانــی آن اســت .در مقابــل ،ســرکوب بیانــی بهعنــوان
یــک راهبــرد تنظیــم هیجانــی ناســازگارانه در نظــر گرفتــه
میشــود و شــامل ســرکوب بیــان هیجانــی در پاســخ بــه یــک
واقعــة هیجانــی اســت ( .)46تاکنــون مطالعاتــی جهــت ارتبــاط
تنظیــم هیجانــی بــا عملکــرد ایمنــی و بیماریهــای قلبــی
عروقــی ( 36)CVDانجــام شــده اســت .در یــک مطالعــه ،ســطح
میــزان ( CRPیــک نشــانگر شــناخته شــدة ریســک)CVD
) ،ســرکوب بیانــی و ارزیابــی مجــدد در  379فــرد بزرگســال
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .ارزیابــی مجــدد بــا میــزان ســطح
پایینتــر  CRPمرتبــط بــود و ســرکوب بیانــی بــا ســطح
37
باالتــر  CRPپــس از کنتــرل ویژگیهــای جمعيتشــناختي
مرتبــط بــود .نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان میدهــد
کــه راهبردهــای تنظیــم هیجانــی ســازگارانه ممکــن اســت
پیامدهــای ســامتی را بــه وســیلة کاهــش مکانیســمهای
التهابــی افزایــش دهــد (.)47

نارســایی هیجانــی یــک ویژگــی شــخصیتی اســت کــه بــا
اختــال در پــردازش شــناختی و تنظیــم هیجانــی مشــخص
میشــود و معمــوالً بــا اســتفاده از مقیــاس  20آیتمــی الکســی
تایمــی تورنتــو ( 40)TAS 20ارزیابــی میگــردد .پیشــنهاد
شــده اســت کــه ایــن نقــص در پــردازش عاطفــی و شــناختی
هیجانــی منجــر بــه پاســخ طوالنیمــدت بــه اســترسشــده و در نهایــت منجــر بــه اختــال در سیســتم اتونــوم از
طریــق محــور  HPAو سیســتم ایمنــی بــدن میشــود (.)51
همبســتگی مثبــت و معنــيداری بیــن نارســایی هیجانــی
و ســطح ســرمی  TNF-αدر بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت
روماتوئیــد مشــاهده شــده اســت ( .)52اخیــرا ً در یــک مطالعــه
نشــان داده شــد کــه بیمــاران نارســایی هیجانــی مبتــا بــه
 HIVنســبت نوراپــی نفریــن بــه کورتیــزول بیشــتری دارنــد و
همچنیــن بــار ویروســی باالتــری را نشــان میدهنــد کــه در
نهایــت آســیبپذیری بیشــتری بــرای پیشــرفت بیمــاری در
ایــن بیمــاران مشــاهده میشــود (.)53
استرسهای روانشناختی
در میــان تعــدادی از مطالعــات در طــول ســالها ،نشــان داده
شــده اســت کــه اســترسهای روانشــناختی بــا تغییــرات در
عملکــرد فیزیولوژیــک ماننــد تغییــرات در سیســتم ایمنــی
مرتبــط اســت .اســترس روانشــناختی بــا اســتفاده از مقیــاس
اســترس ادراک شــده ( 41)PSSو برنامــة زمانــی وقایــع و
مشــکالت زندگــی ( )54( 42)LEDSاندازهگیــری میشــود.
ســطح بــاالی اســترس روانشــناختی ادراک شــده بــا کاهــش
کنتــرل ویــروس تبخــال نهفتــه ،حساســیت بیشــتر بــه
بیماریهــای عفونــی و کاهــش ترمیــم زخــم همــراه اســت
( .)55در مطالعـهای نشــان داده شــد کــه اســترس ادراک شــده
و وقایــع زندگــی اســترسآور (اندازهگیــری عینــی اســترس)
خطــر ابتــا بــه ســرماخوردگی را افزایــش میدهــد .بنابرایــن،
اندازهگیــری اســترس مبتنــی بــر محیــط عینــی ،در مقایســه
بــا ارزیابــی ذهنــی ،بــه مکانیســمهای بیولوژیــک متفاوتــی
مرتبــط اســت کــه میتوانــد جنبههــای متفاوتــی از بیمــاری
را پیشبینــیکنــد و ممکــن اســت در نهایــت بــا بیماریهــا
و اختــاالت متفاوتــی مرتبــط باشــد (.)55
فرایندهای بین فردی و تضعیف سیستم ایمنی
فرایندهای روابط منفی :خشم ،خصومت و تعارض
فرایندهــای روابــط نزدیــک منفــی شــامل مواجهههــای
Cardiovascular disease
Demographic
38
Soluble tumor necrosis factor receptor type II
39
Trier social stress test

40

36

41

37

20-item Toronto alexithymia scale
Perceived stress scale
42
Life events and difficulties schedule

101
101
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مســتر و همــکاران مقابلــة هیجــان مــدار و التهــاب را قبــل
و بعــد از یــک استرســور آزمایشــگاهی اســتاندارد بــه وســیلة
تســت اســترس اجتماعــی تریــر ( 39)TSSTبررســی کردنــد .از
شــرکتکنندگان در آزمایــش  TSSTخواســته شــد تــا یــک
ســخنرانی عمومــی فــی البداهــه را آمــاده و ارائــه کننــد و
بــرای دشــوارتر کــردن تکلیــف از یــک هیئــت ارزیابــی کــه از
لحــاظ اجتماعــی طردکننــده و غیــر پاســخگو بودنــد اســتفاده
شــد ( .)50یافتههــا نشــان داد کــه در پاســخ بــه استرســور،
ســطوح بــاالی مقابلــة هیجــان مــدار بهویــژه پــردازش
هیجانــی بــا افزایــش کمتــری در  sTNF-RIIدر ترشــحات
مخــاط دهــان مرتبــط بــود .ایــن یافتههــا پیشــنهاد
میکنــد افــرادی کــه بیشــتر ارزیابــی مجــدد میکننــد و بــا
استرســور کنــار میآینــد ،بــا نزدیــک شــدن بــه احساســات
خــود ،خصوصـاً از طریــق پــردازش هیجانــی و بیــان هیجانــی
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یکــی دیگــر از راهبردهــای تنظیــم هیجانــی ،مقابلــة
هیجــان مــدار میباشــد کــه ارتبــاط آن بــا التهــاب نیــز
بررســی شــده اســت EAC .از پــردازش هیجانــی (تالشهــای
هدفمنــد بــرای تأییــد ،کشــف و درک هیجانــات فــرد) و
بیــان هیجانــی (تالشهــای کالمــی و غیــر کالمــی فعــال
در برقــراری ارتباطــات هیجانــی) تشــکیل شــده اســت (.)48
در مطالعــهای از  41مــرد کــه تحــت عمــل پروســتاتکتومی
یــا پرتــو درمانــی بــرای ســرطان موضعــی پروســتات
قــرار گرفتنــد ،پــردازش هیجانــی میــزان بیــان کمتــری
از فاکتورهــای  38sTNF-RII، IL-6و  CRPپــس از  4مــاه
مشــاهده شــد ،در حالــی کــه بیــان هیجانــی بــا میــزان بیــان
باالتــری از  sTNF-RIIمرتبــط بــود (.)49

مرتبــط بــا آن ،ممکــن اســت ســطوح پایینتــر پیامدهــای
التهابــی را نشــان دهنــد کــه میتوانــد ســامت مطلوبتــری
را ایجــاد نمایــد (.)50

دوره هشتم ،شماره دوم ،بهار 1399

اســترسزا ماننــد فشــارهای زناشــویی ،تعــارض یــا ســوء
اســتفاده میتوانــد عملکــرد ایمنــی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد
( .)56بــه طــور خــاص ،چگونگــی تعامــل بــا شــرکای روابــط
نزدیــک خــود (بهعنــوان مثــال نشــان دادن خشــم ،خصومــت،
تعــارض ،ســرزنش یــا قطــع رابطــه بــا شــریک زندگــی) ممکــن
اســت زیــانآور باشــد و باعــث افزایــش ســایتوکاینهای پیــش
التهابــی در گــردش خــون شــود و از طرفــی پاســخهای
التهابــی ایمنــی را تحریــک کنــد .بهعنــوان مثــال ،زوجهایــی
کــه در هنــگام درگیــری زناشــویی ســطح باالتــری از رفتــار
خصمانــه نشــان دادنــد ،افزایــش بیشــتری در نشــانگرهای
التهابــی در گــردش خــون از قبیــل  IL-6و  TNF-αنشــان
دادنــد و حــدود  60درصــد بهبــود زخــم آهســتهتری نســبت
بــه زوجهایــی بــا ســطح پاییــن خصومــت داشــتند (.)57
دو سوگرایی (دم دمی مزاجی)

طرد اجتماعی و انزوای اجتماعی -تنهایی

Life orientation test
Soluble cell adhesion molecules
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مصائــب اول زندگــی 44اصطالحــی اســت کــه معانــی مختلفــی
از فقــر و ســوء اســتفاده تــا از دســت دادن والدیــن را شــامل
میشــود و بــا عــدم پیشبینــی و اســترسهای بیــن فــردی
مشــخص میشــود ( .)62مصائــب دوران کودکــی میتوانــد
باعــث تغییــرات طوالنیمــدت در عملکــرد محــور  HPAشــود
و در نهایــت بــر سیســتم ایمنــی بــدن تأثیــر گــذارد .در ایــن
زمینــه ،مصائــب اوایــل زندگــی مغــز و بــدن را بــرای اجــرای
التهــاب گــرم برنامهریــزی میکنــد کــه احتمــاالً در نتیجــة
فشــار تکاملــی اســت کــه اســترس را بــه خطــر زخمــی شــدن
و آســیب بافتــی مرتبــط میکنــد ( .)63ایــن عوامــل منجــر
بــه التهــاب مزمــن میشــود و مغــز و بــدن در برابــر مشــکالت
روانــی و جســمی از جملــه اختــال افســردگی اساســی،
بیماریهــای قلبــی و عروقــی و زوال عقــل آســیبپذیر
میشــوند.
فرایندهــای درون فــردی و تعدیل/تقویــت سیســتم
ایمنــی
روانشناختی مثبت :خوش بینی و عواطف مثبت
روانشــناختی مثبــت 45کــه شــامل خــوش بینــی و عواطــف
مثبــت میباشــد بــا عملکردهــای ایمنــی مرتبــط بــوده اســت.
شــواهد نشــان میدهنــد کــه ســطوح بــاالی خــوش بینــی
و عواطــف مثبــت عمومــاً بــا عملکردهــای ایمنــی بهتــر،
مرتبــط اســت.
خوش بینی
خــوش بینــی منعکــس کننــدة میــزان تحقــق انتظــارات
مطلــوب بــرای آینــدة خــود اســت و بیشــتر اوقــات بــه
وســیلة آزمــون جهتگیــری زندگــی ( 46)LOTاندازهگیــری
میشــود ( .)64خــوش بینــی بیشــتر بــا ســطوح پایینتــر
 IL-6بــه صــورت مقطعــی و همچنیــن بــا میــزان  IL-6و
 47sCAMsبــه صــورت ممتــد مرتبــط بــوده اســت (.)65، 66
در یــک کارآزمایــی بالینــی نشــان داده شــد کــه افــرادی
بــا ســطح بــاالی خــوش بینــی میــزان بیــان  IL-6کمتــری
نســبت شــرایط اســترسزا داشــتند ( .)66در حالــیکــه نشــان
داده شــده اســت کــه استرســورهای شــدید را بــرای سیســتم
ایمنــی افــراد خــوش بیــن مضــر میداننــد ( .)67بهعنــوان
مثــال ،در هنــگام استرســورهایی کــه پیچیــده ،مــداوم و
غیــر قابــل کنتــرل هســتند افــراد بــا خــوش بینــی بــاال،
پاس ـخهای حساســیت باالتــر و بــا تأخیــر کمتــر داشــتند کــه
Dorsal anterior cingulate cortex
Early life environment and adversity
45
Positive psychological well-being

46

43

47

44
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طــرد اجتماعــی یــک رویــداد مهــم زندگــی اســت کــه مرتبط با
عملکــرد سیســتم ایمنــی اســت .ایــن فرایندهــای بیــن فــردی
اغلــب بــه دلیــل افزایــش فاکتورهــای التهابــی ممکــن اســت
موجــب بــروز رفتارهــای افســردگی بــرای افــراد آســیبپذیر
شــود ( .)60نتایــج حاصــل از یــک مطالعــة طولــی از 147
دختــر جــوان کــه در معــرض خطــر افســردگی بودنــد ،نشــان
داد کــه میــزان بیــان  mRNAفاکتــور پیــش التهابــی NF-
 κBدر مواقــع طــرد اجتماعــی بــه طــور معن ـيداری افزایــش
مییابــد ( .)61عوامــل اســترسزا از قبیــل طــرد اجتماعــی و
محرومیــت ،مناطــق عصبــی درگیــر در پــردازش عواطــف منفی
مانند قشــر ســینگولیت پشــتی قدامــی ( 43)dACCو اینســوالی
قدامــی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ( .)60ایــن مناطــق
عصبــی سیســتمهای بیولــوژی متعــددی را فعــال میکننــد،
بهویــژه محــور  HPAو محــور ســمپاتیک -آدرنــال -مــدوال
کــه کورتیــزول و کاتکــول آمینهــا را ترشــح میکننــد.
ایــن ترشــحات میتواننــد بــه گیرندههــای ســلولهای
ایمنــی متصــل شــوند و بنابرایــن ترشــح ســایتوکاینهای

محیط زندگی اولیه و مصائب (سختیها)
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بیشــتر تحقیقــات در مــورد چگونگــی تأثیرگــذاری جنبههــای
مثبــت و منفــی روابــط بــر ســامت انجــام میشــود .بــا ایــن
حــال ،یــک زمینــة تحقیقاتــی کوچــک امــا رو بــه رشــد،
تأثیــرات دو ســوگرایی را بــر پیامدهــای ســامتی بررســی
میکنــد .دوســوگرایی بــه صــورت وجــود همزمــان احساســات
مثبــت و هیجانــات منفــی نســبت بــه یــک شــریک ارتباطــی
نزدیــک توصیــف میشــود ( .)58در مطالعــهای نشــان داده
شــده اســت کــه دو ســوگرایی بــا میــزان بیــان فاکتورهــای
التهابــی بــاال ( ،IL-6فیبرینــوژن و ســطوح  )CRPدر ارتبــاط
میباشــد؛ حتــی زمانــی کــه رفتارهــای مرتبــط بــا ســامتی،
ســبکهای دلبســتگی عاشــقانة خــاص رابطــه ،درجــة مثبــت
و منفــی بــودن همســر و رضایــت زناشــویی در نظــر گرفتــه
میشــود (.)59

پیــش التهابــی را تعدیــل کننــد .بنابرایــن ،پیامدهــای مرتبــط
بــا اســترس در مســیرهای عصبــی شــناختی شــامل dACC
و اینســوالی قدامــی ممکــن اســت یکــی از مکانیســمهایی
باشــد کــه طــرد و تهدیــد اجتماعــی را بــا التهــاب بــاال و خطــر
افســردگی مرتبــط میکنــد (.)50

مقاله مروري
نشــاندهندة توانمنــدی کمتــر در ایمنــی سلولهاســت (.)68
ایــن اثــر ممکــن اســت بــه دلیــل درگیــری بیشــتر ،خســتگی
و در نهایــت اســترسهای فیزیولوژیــک در طــی استرســورهای
ســخت در افــراد خــوش بیــن باشــد .در مجمــوع رابطــة بیــن
خــوش بینــی و ایمنــی پیچیــده اســت و بســتگی بــه مــدت
زمــان اســترس ،نــوع استرســورهای درگیــر و همچنیــن
ویژگیهــای فــردی کــه بــا استرســور درگیــر اســت ،دارد.
عاطفة مثبت

فرایندهــای بیــن فــردی و تعدیل/تقویــت سیســتم
ایمنــی

فرایندهای روابط حمایتکننده
همانطــور کــه روابــط پریشــانکننده میتوانــد عملکــرد
سیســتم ایمنــی را مختــل کنــد ،روابــط حمایتکننــده
میتوانــد از سیســتم ایمنــی حفاظــت کنــد .بهعنــوان مثــال،
افزایــش رفتارهــای مثبــت بــه نمایــش گذاشــته شــده توســط
زوجیــن در تکلیــف تعامــل ،همــراه بــا حمایــت اجتماعــی،
ترمیــم ســریعتر زخــم ناشــی از تــاول را پیشبینــی میکنــد
( .)72رفتارهایــی ماننــد ارتباطــات فیزیکــی گــرم ،نیــز
ممکــن اســت تقویتکننــدة سیســتم ایمنــی باشــند .ســطح
اینترفــرون  ᵧدر گــردش خــون بــه صــورت معنــيداری در
زوجهایــی کــه یــک ســاعت ارتبــاط فیزیکــی گــرم داشــتن
(شــامل بغــل کــردن و بوســیدن) در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
(زوجهایــی کــه در اتاقهــای جداگانــه کتــاب خواندنــد)
کاهــش داشــته اســت ( .)73بنابرایــن ،در زمــان تنشهــای
اجتماعــی ،فرایندهــای ارتباطــی حمایتکننــده و مثبــت در
خانــواده ماننــد تمــاس گــرم در بیــن زوجیــن بــه ســامت روان
آنهــا از طریــق کاهــش پاس ـخهای التهابــی کمــک میکنــد.
نتیجهگیری
عملکــرد سیســتم ایمنــی بــرای ســامتی فــرد ضــروری
اســت .برخــی از عوامــل روانشناســی ماننــد فرایندهــای
درون فــردی و بیــن فــردی ممکــن اســت اثــرات اســترس بــر
سیســتم ایمنــی را تشــدید و يــا تضعیــف کننــد .شناســایی
نشــانگرهاي بیولــوژی و عوامــل ســلولی درگیــر سیســتم
ایمنــی در پاســخ اســترس ناشــی از فرایندهــای روانشناســی
میتوانــد کمــک قابــل توجهــی در بهبــود عملکــرد سیســتم
ایمنــی حاصــل کنــد.
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