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 عکس العمل نشان میدهد؟ نگرانی و غم به سیستم عصبی چطور
 

خانواده ام همیشه مرا میگویند  طب چیزی از من بخوانید، چیزی که بیاید امروز از
 ویسم، اینجا من و خانواده اختالفتو داکتر هستی در این موارد بنویس ولی نمین

  نظر داریم
 

 هایی درکنید، اینجاست که زیگنال غم می احساس تصاویر وحشتناک را میبیند وقتی
شود. در این وضعیت، هورمون هیپوتاالموس موجب به مغز فرستاده می آن هٔ بار

شود. سیستم می (ANS) سیستم عصبی خودمختار بدن یا اتونومیک هیجانی شدن
های بدن را در کنترول خود دارد:  عصبی خودمختار سیستمی است که بیشتر اندام

ضربان قلب و تنفس  همچنان تنظیم .ها ها، معده، غدوات و حتی رگشش مثال قلب،
  . را

 داکتر جلیله یفتلی             

  :شودسیستم عصبی خودمختار به دو گروه تقسیم می
سیستم عصبی پاراسمپاتیک مسئول حفظ .(PNS) و سیستم عصبی پاراسمپاتیک (SNS) سیستم عصبی سمپاتیک

است؛ اما سیستم  لعاب دهن مثل اسید معده، اشک، غدواتکنترول ترشحات  هٔ وسیل انرژی و نیز دفاع از بدن به
  .شودشدت فعال می به عصبی سمپاتیک سیستمی است که در موقعیت استرس

  پاسخ سیستم عصبی سمپاتیک در مقابل غم و تشویش چطور است؟
 ل دیدن و شنیدنزود تمام شود تحم چیزشوید، همهرو میبهرو سیستم سمپاتیک دوست دارد وقتی با استرس و غم

یستم کند و به سآزاد می نفرین )نورآدرنالین( راهورمون نوراپی همین سیستم میکند بیشتر را ندارد زود عکس العمل
 :فرستد تا موجب انجام وظایف زیر شود عصبی سمپاتیک می

 
  داخل خانه بهتوانند وسایل سنگین را از  در هنگام حمالت و واقعات می :افزایش قدرت عضالت و اسکلیت .۱

  ولی در حالت عادی این کار را نمیتوانید؟ بیرون انتقال بدهید
در هنگام شاک به  کند؛ هایی کمک می همان عاملی است که به ما در چنین موقعیت همین پاسخ سمپاتیک است بلی

  برسد زمین میافتید تا خون به مغز شما
 

  ؟میشود زیاد افزایش ضربان قلب ما چرا در هنگام استرس و غم
ه است کاسترس العمل عکسهایی از بدن رسانده شود مخصوصا مغز که در دار بیشتری به بخشتا خون آکسیجن

 .مغز ما باید فعال بمانند
انرژی بدن هستند. در  هٔ کننددانیم قند و چربی تأمینهمه می: قند مریضان شکر در هنگام غمگینی بلند میرود؟ چرا

نرژی کند تا اانرژی بیشتری نیاز داریم؛ بنابراین، سیستم عصبی سمپاتیک کمک می زا، بههای استرس موقعیت
 .بیشتری داشته باشیم برای همین قند بدن بلند میرود

 

  :حاال من برایتان میگویم چرا من معده درد هستم
 :شودها، سیستم عصبی سمپاتیک باعث موارد زیر نیز میبراین عالوه
  سوزش میداشته باشد در زیاد شدن اسید زیاد معده حالت معده درد میکند در این محدودشدن ترشحات معده سبب

برای همین به صفت یک داکتر برایتان توصیه میکنم  باشد و توقف فعالیت معده که در این حالت معده درد میداشته
 .ردمعده با اسید معده فرق دا وقتی معده درد هستید به داکتر مراجعه کنید چون دوای درد
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 ً  غذا نخورید چون معده درد میشوید دلیلش همین کم کاری معده یا کاهش ترشحات معده است در هنگام استرس دفعتا
 دچار عارضه سیستم هضمی میشوید ءً را که میخورید هضم کند بنا معده شما کمک نمیکند تا غذای

 .غذا خوردن باید در یک محیط آرام باشد
شود که مغز تصور کند باید بدن را برای انجام  باعث میدلیل این امر آن است که غذا خوردن در شرایط استرس 

زد و خورد آماده کند و در نتیجه، انرژی مورد نیاز برای هضم غذا به جای به کار گیری در دستگاه هضمی به اندام 
 .شود غذا سخت تر انجام میشود و در نتیجه هضم  هدایت می های دیگر مانند عضالت

  و معده درد میشویم
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