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 سیگنال استرس که بدن شما را تحت تاثیر قرار می دهد 01

 

 هفته آخر سردرد: استرس عالئم .1

 ثباع تواند می استرس ناگهانیفزایش ا: گوید می واشنگتن دانشگاه سردرد مرکز مدیر

 ایرس کاهش باعث تاکافی را بگنجانید  غذا خوردن و خواب خود روزانه برنامه به. شود میگرن

 .شود عوامل

 

 . عالئم استرس: سرفه های طوالنی مدت2

رس و استیک تحقیق در دانشگاه هاروارد نشان می دهد که بیشتر زنان مبتال به فشار خون 

تر افرادی که کم سبت به نای قاعدگی دردناک بیش از دو برابر احتمال ابتال به گرفتگی ه

محققان، اختالالت هورمونی ناشی از استرس را   دچار استرس می شوند، تجربه می کنند.

تحقیقات نشان می دهد، با کاهش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک،  .اننداشی از این می دن

 گرفتگی و استرس را تسکین دهد. می توان رزش کردن،و

 

 ندان دردد. عالئم استرس: 3

 ندان درددمشاور مشاوره در انجمن دندانپزشکی آمریکا می گوید: یک  DDSمتیو مسیینا، 

دهد و می تواند نشانه ای از دندان های سنگ زنی باشد که معموال در طول خواب رخ می 

  د، بدتر شود.یقرار می گیر و استرسزمانی که شما تحت تأثیر

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

 

Page | 2 

 

 

 غریب و عجیب رویاهای: استرس نشانه .4

Rosalind Cartwright، PhD، گوید می راش، دانشگاه پزشکی مرکز در روانشناسی استاد: 

 و روید می خواب به شما که ،قتی خوب و مثبت می شوند و مداوم طور به معموال ها خواب"

 سو استر اید گرفته قرار موضوعی تأثیر تحت شما که زمانی اما. خوابیدید بهتر حالت در

 ناخوشایند صورت به را تصاویر و کنید می مختل را روند این شوید، می بیدار اغلب ،دارید

 نندک می تالش شما رویاهای که آنچه کردن پیدا) در تمام شب بی قرار هستید و گذرانید می

 8 تا 7 وابیدن خ کند؛ کمک این از جلوگیری به تواند می خوب خواب عادات.(  بگویند شما به

این بی قراری ها را  ی توانید م خواب هنگام در الکل و کافئین  ا نخوردنب و شبانه ساعت

 .خواب آرام تری داشته باشید.وکمتر کنید 

 

 ها لثه: استرس عالئم .5

 اند گرفته قرار فشار تحت که افرادی ذشته،گ مطالعه 01 از برزیل تحلیل و تجزیه براساس

 ورمونه کورتیزول سطح که گویند می محققان. برند می باال را پریودنتال بیماری به ابتال خطر

 لثه به لهحم اجازه ها باکتری به و برساند آسیب بدن ایمنی سیستم به تواند می باال استرس

 می آمریکا پریودنتولوژی آکادمی جمهور رئیس از پیش ،DDS میلر، پرستون. بدهد را ها

 کمک استرس کاهش به بیشتر، خواب و ورزش ه وسیله یب را خود دهان از محافظت": گوید

 ".کند می

  آکنه: استرس عالئم .6

 اعثب استرس گوید می جنگل ویک دانشگاه در پوست بالینی استاد ،Yosipovitch، MD گیل

 وسیونل با را خود پوست. شود می بزرگساالن آکنه و شکستگی به منجر که شود می التهاب

 رطوبم یک همراه به پراکسید، بنزوئیل های باکتری ضد یا و اسید سالیسیلیک اسید حاوی

 تپوس اگر. شد نخواهد خشک حد از بیش پوست که طوری به ،یز کنیدتم خوراکی غیر کننده

 .کنید مراجعه خود پزشک به ندهد، پاسخ درمان به هفته چند عرض در زا استرس
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 ورن شیرینیخ: استرس عالئم .7

 که با داشتن .اعث میل به شیرینی می شودب خودکار طور به را خودنانه ز های هورمون

 از عدب و قبل زنان پنسیلوانیا دانشگاه محققان که هنگامی. دارد بیشتری احتمال استرس

 ئسگییا از پس شکالتمیل کمتر به  میزان در اندکی کاهش تنها کردند، بررسی را یائسگی

 ویندگ می مطالعات نویسندگان. شد داده توضیح هورمونی پیوند یک با فقط که شد، مشاهده

 .شود شکالت در زنان تحریک باعث تواند می که است دیگری عوامل یا استرس این

 

 ارش پوستخ: استرس عالئم .8

 نام به) هستند مزمن خارش دچار که افرادی که داد نشان نفر 0111 از بیش ژاپنی مطالعه

 می رارقاسترس  تأثیر تحت هستند وضعیت این بدون که افرادی از بیشتر برابر دو( خارش

 می کارشناسان شود، می استرس ایجاد باعث قطعا مزاحم خارش مشکل یک چه اگر. گیرند

 مانند ای زمینه شرایط نیز فشار یا اضطراب احساس که دارد وجود احتمال این گویند

 ایه عامل استرس ": دهد می توضیح یاسپوویچ. کند بدتر را پسوریازیس و اگزما درماتیت،

 .شود می خارش احساس موجب و کند می فعال را عصبی

 

 معمول حد از بدتر های حساسیت: استرس عالئم .9

 مارانبی که دریافتند اوهایو ایالتی دانشگاه پزشکی دانشکده محققان ،0118 آزمایش یک در

 که انیزم با مقایسه در داشتند، بیشتری عالیم اضطراب، آزمون انجام از بعد آلرژی به مبتال

 است ممکن استرس های هورمون. ر آن استرس نداشتندد که دادند انجام را کار یک آنها

 شود آلرژیک های واکنش باعث که خون پروتئین یک ،IgE تولید باعث

 

 درد معده وشکم:استرس عالئم .10

 .شود خوابی بی و درد کمر سردرد، با همراه معده، ایجاد باعث تواند می استرس و اضطراب

  تجربه را استرس میزان بیشترین که کسانی دهد می نشان زن و مرد 0591 از مطالعه یک
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ی رسانی که استرس کمتکسب به ن  شکمی های درد چارد بیشتر برابر سه از بیش کنند می

 غزم و روده که است معتقد نظریه یک اما نیست، مشخص هنوز دقیق رتباط ادارند می شوند

 می نشان واکنش استرس به ذهن که هنگامی گذارند؛ می اشتراک به را عصبی مسیرهای

 ریتمدی برای یادگیری پیوند، این دلیل به. کنند می انتخاب را مشابه سیگنال ها روده دهد،

 شکلم کاهش به معموال ورزش، حتی یا و مدیتیشن بالینی، روانشناس یک کمک با استرس

 دنمایی مراجعه خود پزشک به دارید، مکرر های درد شکم اگر حال، این با. کند می کمک شکم

 .کنند رد را زخم یا پذیر تحریک روده سندرم الکتوز، تحمل عدم غذایی، آلرژی عالیم تا

 

   


