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ABSTRACT

Article Type
Analytical Review

The purpose of this study is to review the effect of spirituality and religion on
the immune system. After searching the available databases, using appropriate
Persian and English keywords, 109 articles in Persian and English were
collected; among these, 31 articles which were the most relevant to the
research topic were reviewed. The collected sources are related to the years
2000 to 2020. According to the studies, the positive effect of spirituality and
religion on the immune system is undeniable. According to the results of the
present study, it is recommended to use the positive effects of spirituality
therapy and the approaches based on religion and religious beliefs in clinical
wards so that health psychologists and hospital staff can make the most of the
impact of spirituality and religion on the immune system and physical health
and take a positive step to prevent people from getting various diseases and
ultimately cure patients as soon as possible and reduce treatment costs.
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هدف پژوهش حاضر بررسی مروری تأثیر معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی
بدن میباشد .پس از جستوجو در پایگاههای دادۀ در دسترس ،با استفاده از
کلیدواژههای مناسب فارسی و انگلیسی ،تعداد  201مقاله که به زبان فارسی و
انگلیسی بود جمعآوری شد؛ از میان این تعداد 12 ،مقاله که دارای بیشترین
ارتباط با موضوع پژوهش بودند مورد بررسی قرار گرفتند .منابع جمعآوری شده
مربوط به سالهای  1000تا  1010میالدی میباشند .با توجه به مطالعات انجام
شده ،تأثیر مثبت معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی بدن انکارناپذیر میباشد .با
توجه به نتایج پژوهش حاضر توصیه میگردد از اثرات مثبت معنویت درمانی و
رویکردهای مبتنی بر دین و باورهای مذهبی در بخشهای بالینی استفاده شود تا
متخصصان روانشناسی سالمت و کادر درمان بیمارستانها با بهرهگیری هرچه
بیشتر از تأثیر معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی و سالمت جسمانی گامی
مثبت در راستای پیشگیری از ابتالی افراد به بیماریهای گوناگون و در نهایت
بهبودی هر چه زودتر بیماران و کاهش هزینههای درمان بردارند.
کلیدواژهها :معنویت ،مذهب ،سیستم ایمنی.
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مقدمه
معنویت میتواند امر قدسی یا غیبی ،ارزشهای اخالقی ،دین،
عرفان و  ...هر نوع معنا بخشی به زندگی را در برگیرد .زندگی
معنوی لزوماً به معنای تعلق به یکی از ادیان نهادینه و تاریخی
نیست بلکه به معنای داشتن نگرشی به عالم و آدم است که به
انسان آرامش ،شادی و امید بدهد( .)2معنویت به حقیقت نهایی یا
غیرمادی اشاره دارد؛ راهی درونی که شخص را قادر به کشف
ماهیت هستی یا عمیقترین ارزشها و معانی زندگی مردم
میسازد( .)1تمرینهای معنوی شامل مدیتیشن و مراقبه ،هدفشان
زندگی درونی شخصی است .چنین تمرینهایی به تجربه یا ارتباط
با حقیقت برتر منجر میشوند؛ یعنی فهم بهتر خود در ارتباط با
اشخاص دیگر یا با جامعه انسانی ،با طبیعت یا جهان یا با عرصه
روحانی .معنویت غالباً بهعنوان منبع انرژی یا جهتیابی در زندگی
قلمداد میشود .میتوان آن را توجه به حقایق غیرمادی یا ماندگار
یا ذات متعالی جهان دانست(.)1
مذهب در اصطالح علم کالم اسالمی ،طریقهای خاص در فهم
مسائل اعتقادی ،خاصه امامت که منشأ اختالف در آن توجیه
مقدمات منطقی یا تفسیر ظاهر کتاب الهی است .مذهب یک
سیستم اجتماعی -فرهنگی از رفتارها ،تمرینات ،سیرت ،دیدگاه
جهانی ،متون ،عبادتگاهها ،رسالت ،اخالق ،یا سازمانهاست که

بشریت را به عناصر ماوراءالطبیعه ،متعالی یا روحی مرتبط
میکند(.)4
سیستم ایمنی( )Immune Systemبخشی از بدن است که سلولها
و مولکولهای خودی را از بیگانه مثل میکروب( )Microbeها و
ویروس( )Virusها را شناسایی میکند و آنها را از بین میبرد یا
بیخطر میکند؛ به عبارت دیگر ،سیستم ایمنی افراد را از طریق
مکانیسمهای سلولی و مولکولی مختلفی محافظت میکند( .)5این
سیستم طوری طراحی میشود تا سلولها و سوبسترا()Substrateهای
خودی را تشخیص دهد ،اما همچنین توانایی تشخیص و تخریب
ارگانیسمهای خارجی و محصوالت آنها را نیز دارد(.)6
دوشاخه اصلی از سیستم ایمنی وجود دارد .که به سیستم ایمنی
غیراختصاصی(( )Innate immune systemذاتی) یا
اختصاصی(( )Acquired Immune Systemاکتسابی) تقسیم
میشود( .)7ایمنی ذاتی و طبیعی شامل اجزای زیر است :سدهای
فیزیکی و غشای مولکولی ،سیستم کمپلمانت( Complement
 ،)systemسوبستراهای آنتی میکروبی مانند لیزوزوم( )Lysosomeو
دیگر واسطههای التهابی مانند فاگوسیتوز()Phagocytosis
ها(نوترفیل( )Neutrophilها و ماکروفاژ()Macrophageها) و
دیگر لوکوسیتوز ( )Leukocytosisها مانند سلولهای
 )Natural Killer Cells(NKکه توانایی لیز( )Lysisویروس و
سلولهای توموری را دارند( .)8دفاع غیر اختصاصی در برابر اغلب
میکروبها یکسان عمل میکند و نمیتواند میکروبهای مختلف را
از یکدیگر تشخیص دهد .دفاع غیراختصاصی شامل نخستین خط دفاع
غیر اختصاصی و دومین خط دفاع غیر اختصاصی میباشد .اجزای
نخستین خط دفاع غیر اختصاصی شامل پوست ،آنزیم لیزوزیم
( ،)Lysozymeالیههای مخاطی ،لوله گوارش ( Gastrointestinal
 )tractو اسید معده( )Gastric acidمیباشد .دومین خط دفاع غیر
اختصاصی شامل پاسخ التهابی ،پاسخ دمایی ،گلبولهای سفید و
پروتئینهای مکمل میشود(.)5
درصورتی که عوامل بیماریزا از سد دفاع غیر اختصاصی عبور
کنند ،با دفاع اختصاصی روبهرو خواهند شد .در این مکانیسم،
عالوه بر ماکروفاژها نوعی از گلبولهای سفید به نام لنفوسیتها
نقش دارند که از سلولهای بنیادین مغز استخوان(مغز قرمز
استخوان) حاصل میشوند .لنفوسیت( )Lymphocytesها بهطور
اختصاصی عمل میکنند ،یعنی یک نوع خاصی از عوامل بیگانه را
شناسایی و از بین میبرند( .)6لنفوسیتها پس از به وجود آمدن نابالغ
هستند و برای کسب ویژگیهای الزم برای شناسایی و مبارزه با
میکروبها ،باید تکامل یابند .بر اساس محل کسب تکامل،
لنفوسیتها را به دو دسته لنفوسیتهای  Bو لنفوسیتهای  Tتقسیم
میکنند(باییگا و نباتنزی  .)1024 ،لنفوسیتهای  Bدر مغز استخوان
( )Bone Marrowو لنفوسیتهای  Tدر تیموس()Thymus
تخصص یافتهاند .سیستم ایمنی اکتسابی یا اختصاصی شامل دو بخش
است ،که عبارتاند از ایمنی هومورال( )Humoral safetyو ایمنی
سلولی(.)1( )Cellular safety
ایمنی هومورال بخشی از دفاع اختصاصی است که به مبارزه با
باکتریها و ویروسهای موجود در مایعات بدن میپردازد و در آن
لنفوسیتهای  Bنقش دارند .لنفوسیتهای  Bهنگامیکه برای
نخستین بار به آنتیژنی( )Antigenمتصل میشوند ،رشد مییابند،
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تقسیم میشوند و طی تغییراتی به پالسموسیت و سلولهای B
خاطره تبدیل میشوند .پالسموسیتها ()Plasmocytes
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پروتئینهایی به نام پادتن ترشح میکنند که در خون محلول
هستند( .)20هر نوع پادتن به نوع خاصی آنتیژن متصل میشود و
آن را از بین میبرد .نحوه عمل پادتنها گوناگون است .در بسیاری
از موارد پادتن با اتصال به آنتیژنهای سطح عامل بیگانه ،از اتصال
آن به سایر سلولهای بدن جلوگیری میکند ،و موجب میشود
میکروب بهآسانی توسط ماکروفاژ بلعیده شود .سلولهای B
خاطره نیز در بدن در حالت آمادهباش میمانند و در صورت
برخورد دوباره با همان آنتیژن ،تعداد بیشتری پالسموسیت و
مقدار کمی سلول خاطره تولید میکنند .در نتیجه ،پادتن با مقدار و
سرعت بیشتر تولید میگردد و مبارزه با شدت بیشتری انجام
میگیرد(.)8
مکانیسم ایمنی سلولی به مبارزه با سلولهای آلوده به ویروس و
باکتری ،و سلولهای سرطانی میپردازد .در این روش،
لنفوسیتهای  Tنقش دارند .این سلولها نیز ،پس از اتصال با
آنتیژنی خاص ،تکثیر پیدا کرده و انواعی از سلولهای  Tرا به
وجود میآورند:
 سلولهای  Tکشنده(یا سیتوتوکسیک( :))Cytotoxicاین
سلولها توانایی شناسایی و حمله مستقیم را به سلول آلوده یا
سرطانی دارند .آنها با ترشح پروتئینی به نام
پرفورین( ،)Perforinمنافذی را در این سلولها ایجاد میکنند که
به مرگ آنها میانجامد.
 سلولهای  Tکمککننده( :)T helper cellدو نوع هستند.
فراوانترین نوع آن ،لنفوسیتهای  Tمیباشد که به اعمال دستگاه
ایمنی کمک میکند .این سلولها ،هدف ویروس Human (HIV
 )Immunodeficiency Virusesهستند.
 سلولهای  Tتضعیفکننده :این سلولها اعمال سلولهای T
کشنده و کمککننده را کنترل میکنند و به پاسخ ایمنی خاتمه
میدهند و از پاسخهای بیش از حد شدید جلوگیری میکنند.
 سلولهای  Tخاطره :این سلولها در حالت آمادهباش در بدن
میمانند؛ و طریقه مبارزه و آشنایی با ویروس را به نسلهای بعدی
انتقال میدهند(.)1
نتایج تحقیقات نشان میدهد مذهب ،معنویت و سالمت رابطه
قوی با یکدیگر دارند( .)22در طی هزاران سال مردم سراسر دنیا از
عبادت و نیایش و رفتارهای معنوی برای رستگاری ،بهزیستی و
زندگی سالمتر استفاده میکنند .در سالهای اخیر متخصصان
سالمت شروع به بررسی ارزشهای بالقوه معنویت و ایمان مذهبی
در سالمت و درمان بیماریهای مختلف جسمی نمودهاند .تحقیقات
علمی در مورد معنویت و مذهب و شناسایی مکانیسمهای عملی آن
در سالهای اخیر شروع شده است .با توجه به ابعاد زیستی ،روانی،
اجتماعی و معنوی انسان و مشخص شدن نقش اصلی معنویت در
سالمت افراد ،سازمان بهداشت جهانی از سال  2181اقدام به
معرفی بعد معنوی بهعنوان یکی از ابعاد اصلی سالمت بهزیستی و
کیفیت زندگی و سنجش و بررسی آن در کشورهای مختلف نموده
است(.)21

همچنین نتایج تحقیقات حاکی از آن است که ایمان مذهبی و
معنویت با پیامدهای مثبت سالمت جسمانی و روانی رابطه دارند.
عوامل مذهبی و معنویت با مصرف کمتر مواد مخدر و عاطفه
منفی ،بهبود کیفیت زندگی زناشویی ،نوعدوستی و اعتمادبهنفس
باال ،مقابله با استرسهای زندگی رابطه دارد( .)21عالوه بر این
مذهبی بودن و معنویت با افزایش میزان گلبولهای سفید
خون( ،)24کاهش میزان سطوح سرمی سایتوکین های اینترفرون
گاما و فاکتور نکروز دهندهی تومور آلفا( ،)25کاهش فشار خون،
کاهش بیماریهای قلبی( ،)26افزایش وضعیت سالمت عمومی،
افزایش طول عمر ،افزایش مهارتهای مقابلهای و کاهش و کنترل
استرس رابطه دارند( 27و .)28
مطالعات ،نشان میدهد که معنویت در سالمت مؤثر است و
موجب افزایش امید به زندگی ،افزایش قدرت ایمنی بدن بهبود
واکنش بدن در برابر فشارهای روانی ،کاهش افسردگی( )22و
کمک به بیماران در بهبود از بیماریهای شدید از قبیل
سرطان(25 ،21و  .)10بیماریهای قلبی -عروقی( )12و دیگر
بیماریها میشود .بسیاری معتقدند آموزههای معنوی با نتایج مثبت
درمانی ارتباط مستقیم دارد( 14 ،11 ،11و  .)15با توجه به آنچه
گفته شد ،هدف پژوهش حاضر مرور مقاالتی بود که تأثیر
معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی را مورد پژوهش قرار داده
مطالعۀ حاضر به بررسی مروری مقاالت موجود در
بودند.
زمینهی معنویت و مذهب و ارتباط آن با سیستم ایمنی میپردازد.
پس از جستوجو در پایگاههای دادهی در دسترس از قبیل
،magiran ،PubMed ،Medline ،SID ،proQuest
 Science Direct ،Iran Medex ،noormagsبا استفاده از
کلیدواژههای فارسی "معنویت"" ،مذهب"" ،دعا(نیایش)"،
"سیستم ایمنی"" ،سالمت جسمی" و "فاکتورهای زیستی" و
کلیدواژههای انگلیسی "،"Religion" ،"Spirituality
"Physical" "Health ،"Immune System" ،"Prayer
& " ،"Biological Factorsتعداد  201مقاله که به زبان
فارسی و انگلیسی بود جمع آوری شد؛ از میان این تعداد 12 ،مقاله
که دارای بیشترین ارتباط با موضوع پژوهش بودند مورد بررسی
قرار گرفتند .به گزیدهای از مقاالت بررسی شده در جدول شماره
 2اشاره شده است.
الزم به ذکر است که منابع جمعآوری شده مربوط به سالهای
 1000تا  1010میالدی هستند و مطالعاتی که با یکدیگر
همپوشانی داشته و از نظر محتوا با یکدیگر مشابه بودند با نظر
نویسندگان ادغام گردیدند .برای انتخاب مطالعات و استخراج
دادهها ،ابتدا عناوین و چکیده تمام مقاالت به دست آمده توسط
دو نفر نویسنده طرح ،بررسی و موارد تکراری حذف شد ،سپس
عنوان و چکیده مقاالت باقیمانده بهدقت مورد مطالعه قرار
گرفت و مقاالت فاقد معیارهای ورود به این مرور ساختار یافته
حذف شدند .در نهایت متن کامل مقاالت مرتبط احتمالی بررسی
شد ،مقاالت واجد شرایط انتخاب و نسبت به حذف موارد غیر
مرتبط اقدام گردید .همچنین جهت جلوگیری از سوگرایی،
استخراج و ارزیابی کیفیت مقاالت توسط دو پژوهشگر مستقل
انجام شد و در صورت عدم ورود مقاالت ،دلیل رد آن ذکر شد.
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یافتهها
اطالعات مربوط به گزیدهای از مقاالت منتخب شامل نام نویسنده
اول ،عنوان ،سال و محل انجام مطالعه ،نوع مطالعه ،تعداد نمونه،

جامعه پژوهش ،ابزار مورد استفاده در مطالعه و نتایج مرتبط با
هدف مطالعه حاضر در جدول  2ثبت گردیده است.

جدول شماره  :2گزیدهای از مقاالت مرتبط با تأثیر آوای معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی
محل
ابزار مورد
جامعه
تعداد نمونه
نوع مطالعه
انجام
سال
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Prayer on
Spiritual WellBeing in Patients
With Cancer

بر اساس نتایج جدول شماره  2معنویت و مذهب میتواند
پیشبینی کننده سالمت جسمانی و تقویتکننده سیستم ایمنی بدن
باشد؛ معنویت از طرق گوناگون بر سیستم ایمنی تأثیر میگذارد
که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت .بهعبارتدیگر
یافتههای جدول  2را میتوان از چند طریق تبیین کرد.
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نتیجهگیری
بر اساس یافتههای پژوهش حاضر معنویت و مذهب از چند طریق
روی سالمت جسمی ،روانی و اجتماعی تأثیر میگذارد.
 -2رفتارهای بهداشتی :تعهد دینی و معنویت موجب فعالسازی
مسئولیتپذیری شخص در زمینه اصول و باورهای مندرج شده در
دین میشود ،که اثرات جسمانی و روانی را نیز به خود اضافه
میکند .مانند رفتارهای تغذیهای توصیه شده در ادیان(.)22
 -1حمایت اجتماعی :انجام مناسک دینی و معنوی توصیه شده در
دین موجب افزایش حمایت اجتماعی شده که مؤلفه اخیر یکی از
تعیینکنندههای اجتماعی سالمت شناختهشده است .دین و مذهب
تعامالت اجتماعی را افزایش داده و حمایت اجتماعی را بهعنوان
یک منبع ارتقای سالمت فراهم میآورند .نقش حمایت اجتماعی
در کاهش واکنشپذیری قلبی و عروقی ،تسهیل بهبودی پس از
حمله قلبی و کاهش سایر عوامل خطر و از جمله کاهش استرس
تأثیر مثبت دارد .حمایت اجتماعی با افزایش میزان جان به در
بردن از انواع مختلف سرطان رابطه دارد(.)15
 -1سایکونوروفیزیولوژیک :احساس رضایت ناشی از دیدگاه
معنوی از طریق نوروپپتیدهای پیامرسان روی دستگاهها و
ارگانهای بدن مانند قلب و عروق ،سیستم ایمنی و  ...تأثیر
تقویتکننده دارد(.)16
 -4ایجاد احساسها و هیجانهای مثبت مثل عشق ،لذت ،امید و ...
 .معنویت از طریق ایجاد این حسهای مثبت میتواند از افسردگی،
استرس ،اضطراب جلوگیری کند و سالمت روان افراد را بهبود
بخشد( 17و .)18
 -5اثرات مافوق طبیعی که برای انسان ناشناخته مانده است(.)11
همچنین ،نتایج تحقیقات مختلف نشان میدهد که میان مرگومیر
ناشی از بعضی از بیماریها و مذهب رابطه وجود دارد .میزان
مرگومیر ناشی از بیماریهای قلب و عروق(بیشتر ناشی از
استعمال دخانیات و تغذیه) ،سیروز کبدی(ناشی از مصرف الکل)،
مشکالت ریوی(ناشی از مصرف سیگار) ،سرطان دهانه رحم(ناشی
از بیبندوباری جنسی) و ایدز و سایر بیماریهای عفونی(ناشی از

رفتارهای پرخطر جنسی) در افراد مذهبی و کسانی که در مراسم
مذهبی شرکت میکنند بهصورت معناداری کمتر میباشد(.)40
علت اصلی پایینتر بودن میزان مرگومیر ناشی از این بیماریها و
طول عمر بیشتر در افراد مذهبی سبک زندگی سالمتر ،اجتناب از
رفتارهای پرخطر جنسی ،مصرف کمتر سیگار ،الکل و تغذیه و
آرمش مناسب میباشد .همچنین تحقیقات نشان میدهد استرس و
فشار روانی سیستم ایمنی بدن را تضعیف میکنند و خلق مثبت،
آرامش و ادراک حمایت اجتماعی باعث ارتقای عملکرد سیستم
ایمنی بدن میشود .تحقیقات نشان میدهد مذهب و رفتارهای
معنوی از طریق ایجاد آرامش ذهنی ،کاهش استرس و فشار روانی،
رابطه با خداوند و خلق مثبت حاصل از شرکت در مراسمهای
مذهبی و عبادت و افزایش حمایت اجتماعی باعث بهبود عملکرد
سیستم ایمنی بدن میشود(.)42
در مطالعهای که توسط حمید در سال  2188انجام شد ،نشان داده
شد که اعتقادات مذهبی بهعنوان عاملی تعدیلکننده عمل میکند
که تأثیرات منفی استرس بر سیستم ایمنی را کاهش میدهد .هنگام
مواجهه با موقعیت فشارزای تهدیدکنندۀ سیستم ایمنی میزان
سلولهای مهاری /انهدامی( )CD8افزایش مییابد .در میان افرادی
که نگرشهای مذهبی پایینتری دارند ،نسبت به افرادی که
نگرشهای مذهبی بیشتری دارند میزان سلولهای مهاری/
انهدامی( )CD8بیشتر است .همچنین دانشجویان با نگرش مذهبی
باال مقدار بیشتری سلول  NKداشتند .معنویت و مذهب میتوانند
بهعنوان یک متغیر میانجی عمل کند و در مواجهه با استرس،
امیدواری و معناجویی بیشتری را در فرد ایجاد میکند .همچنین
توکل به خدا ،اضطراب را کاهش میدهد(.)11
همچنین تحقیقات حاکی از آن است که افسردگی و استرس مزمن
با سطح باالی اینترلوکین )IL- 6(6 -مرتبط است و البته در پی
استرس حاد نیز بهسرعت این شاخص ایمنی افزایش مییابد و
شاخص  IL-6در سنتز کبدی )C-Reactive Protein(CRP
سهیم است؛ این ارتباطات ،مکانیزم درونی را ایجاد میکند که از
طریق آن افسردگی و استرس با سطوح گسترشیافته  CRPمرتبط
میشود؛ بنابراین ،با کاستن از شاخصهای روانشناختی از جمله
افسردگی ،اضطراب و استرس و در پی آنها میزان غیرعادی
شاخصهای ایمنی ،این روابط بهخوبی تبیین میشود .تحقیقات
حاکی از آن است که معنویت و مذهب موجب بهبود افسردگی،
اضطراب و استرس میشود( 21و  .)10در نتیجه مذهب و معنویت
به این طریق نیز میتوانند بر سالمت و سیستم ایمنی تأثیر بگذارند.
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بهطور کلی بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ،معنویت
بهعنوان یک مهارت مقابلهای از اثرات مختلف استرس و فشار
روانی بر سالمت افراد از طریق تأثیر بر چهار حوزه شناخت،
هیجان ،رفتار و تعالی محافظت میکند .در حوزه شناخت،
باورهای معنوی و مذهبی اعتمادبهنفس افراد را افزایش میدهند و
با فراهم نمودن یک دیدگاه اسنادی سازنده به افراد در یافتن معنا و
هدف در زندگی کمک میکنند .باور به زندگی بعد از مرگ به
زندگی معنا و جهت میدهد و احساس خوشبینی و امید را در
انسانها زنده نگه میدارد .در حوزه هیجانی و عاطفی ،رفتارهای
معنوی و مذهبی با ارضای نیازهای ذاتی افراد به وابستگی و
ارتباط ،عاطفه منفی مانند اضطراب و افسردگی را کاهش میدهند
و احساس امنیت برای افراد فراهم میکنند .در حوزه رفتاری رفتارهای
مذهبی و معنوی مانند دعا ،نیایش و عبادت اثرات آسیبزای استرس را
از طریق ایجاد شبکههای حمایتی و ارتقای رفتارهای سالمت تعدیل
میکنند .همچنین معنویت و باورهای مذهبی مقابله با مشکالت و
استرس را از طریق درک موقتی بودن ناراحتیهای روانشناختی یا
رنجهای زندگی تسهیل میکنند و یک احساس کنترل بر موقعیت را
برای افراد فراهم میسازد .استرس با فعال شدن چند سیستم ،ازجمله
محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -آدرنال(–Hypothalamic
 )pituitary–adrenalو دستگاه عصبی سمپاتیک( Sympathetic
 ،)nervous systemهمراه است .فعال شدن این دو گذرگاه منجر
به باال رفتن میزان هورمونهای خاصی ،مثل کورتیزول( )Cortisolو
کاتهکوالمین( )Catecholaminesها (اپینفرین و نوراپینفرین) ،در
خون میشود .میزان این هورمونها در خون در عملکرد سیستم
ایمنی تأثیر میگذارد .مثالً ،افزایش شدید کورتیزول و اپینفرین
منجر به کاهش تعداد گلبولهای سفید موجود در خون میشود.
بهعالوه ،با افزایش کورتیزول و اپی نفرین ،از میزان تکثیر
لنفوسیت و سلولهای کشندهی طبیعی هم کاسته میشود.
آزادسازی هورمونهای دیگری مانند هورمون رشد( Growth
 ،)Hormoneپروالکتین( ،)Prolactinو اپیوئید( )Opioidطبیعی(بتا-
اندورفین( )Beta-endorphinsو انکفالین ( ))Enkephalinنیز به
روی سیستم ایمنی تأثیر میگذارد .این هورمونها در بافت سلولی
به گیرندههای گلبول سفید میچسبند و بدین ترتیب رویشان اثر
میگذارند .پاسخ دیگر مربوط به مکانیزمهای رفتاری ماست که
به تأثیر استرس در تعدیل واکنش ایمنی بدن مربوط میشود .افراد
مضطرب معموالً کمتر میخوابند ،کمتر ورزش میکنند ،رژیم
غذایی ناسالمی دارند ،بیشتر سیگار میکشند و بیشتر از افراد
غیرمضطرب از الکل و سایر مواد مخدر استفاده میکنند .ثابت
شده که تمام این رفتارها به روی سیستم ایمنی تأثیرگذار است.
بهطور کلی ،همه سنتهای معنوی مذاهب مختلف ،با احکام و
دستورات بازدارنده و تجویزی خود ،پیروان خود را در ایجاد یک
سبک زندگی سالم و رفتارهای ارتقاء دهنده سالمت تشویق
میکنند .بهعنوان مثال :در اکثر مذاهب و سنتهای معنوی مصرف
مشروب و مواد مخدر نهی میشود ،در مقابل رفتارهای مختلف
مانند تفریحات سالم ،تغذیه ،ورزش ،عبادت ،رفتارهای اخالقی
مبتنی بر آسیب نرساندن به خود و دیگران و جامعه توصیه
میشود .با درونی شدن و جذب این رفتارها در زندگی روزانه افراد
یک سبک زندگی سالم شکل میگیرد .که در کاهش مرگومیر،

کاهش مصرف مواد و افزایش سالمت ،ارتقای سیستم ایمنی و
بهزیستی مؤثر میباشد.
توجه به معنویت درمانی و استفاده از دین و مذهب جهت ارتقای
سیستم ایمنی و سالمت جسمی روز به روز در جوامع مختلف در
حال گسترش میباشد .استفاده از این شیوهی درمانی با توجه به
اثربخش بودن آن سیر پیشروندهای دارد .در این میان توجه اغلب
پژوهشگران به جنبههای روانی معنویت ،دین و مذهب معطوف
گردیده است و جنبههای جسمانی سالمت و جنبههای مرتبط با
سیستم ایمنی بدن کمتر مورد توجه قرار گرفته است .با توجه به
اثبات اثرات مثبت معنویت درمانی و رویکردهای مبتنی بر آن،
مذهب ،دین و باورهای مذهبی اما در بخشهای بالینی استفاده از
این روشهای درمانی کمتر مورد توجه میباشد .سزاوار است تا
متخصصان روانشناسی سالمت ،پرستاران و مسئولین امور درمان
بیمارستانها با بهرهگیری هرچه بیشتر از نتایج مطالعات
انجامگرفته در حوزه تأثیر معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی و
سالمت جسمانی گامی مثبت در راستای پیشگیری از ابتالی افراد
به بیماریهای گوناگون و در نهایت بهبودی هر چه زودتر بیماران
و کاهش هزینههای درمان بردارند .همچنین با توجه به کمبود
مطالعات درزمینه ی تأثیر معنویت و مذهب بر سیستم ایمنی بدن
بهصورت مستقیم ،توصیه میشود که مطالعاتی در این زمینه انجام
گردد.
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