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چکیده

نقش گیاهان دارویی در کاهش استرس

کرونا ویروس بیماری است که جهان را از دسامبر  2019درگیر خودکرده است .این
بیماری از فردی به فرد دیگر بهسرعت منتقل میشود و ازاینرو نگرانی ناشی از گسترش سریع
آن زیاد شد .این بیماری از طریق تماس مستقیم با فرد یا تماس غیرمستقیم منتقل میشود.
پس الزم است افراد با رعایت نکات بهداشتی پاندمی این ویروس را تا حدی کنترل کنند و حتی
آن را کاهش بدهند .این بیماری مشکالت جسمی زیادی برای افراد بیمار به دنبال دارد .این
بیماری عالوه بر جسم ،روح و روان افراد را نیز درگیر میکند .ازاینرو اثرات روحی و روانی
منفی ،ناشی از این معضل جهانی هرروز بیشازپیش افراد را درگیر اضطراب ،استرس ،ترس ،غم
و رنج میکند .در این شرایط با آموزشهای مثبت جهت غلبه بر ترس ،اضطراب ،نگرانی ،درد و
رنج ناشی از بیماری میتوان در جهت کاهش مشکالت ناشی از بیماری کرونا ویروس 2019
)(Covid-19تالش کرد؛ عالوه بر این موارد می توان از گیاهان دارویی به عنوان تقویت کننده
سیستم ایمنی و همچنین جهت آرامش بخشی و کاهش اضطراب و استرس استفاده کرد.

گیاهان دارویی پتانسیل زیادی برای استفاده به عنوان داروهای جایگزین دارندد و مبندایی بدرای
کشف ترکیبات طبیعی برای توسعه عوامل درمانی در فارماکولوژی هستند .فالونوئیدهای گیاهان
دارویی ،به عنوان عوامل تعدیل کننده قوی ایمنی در نظر گرفته می شوند .برای سدرماخوردگی،
پزشکان در روسیه به طور سنتی توصیه می کنند که از گیاهان و انواع توت های جنگلدی مانندد
تمشک ،گل رز ،مریم گلی ،بابونه ،خار مریم و غیره استفاده کنند .می توان از آنها برای دم کردن
چای و تهیه محلول غرغره استفاده کرد.

مقدمه
سازمان جهانی بهداشت )(WHOکووید 19-را بهعنوان یک بیماری همهگیر جهانی در 11
مارس  2020اعالم کرد .این بیماری به یک بیماری همهگیر تبدیلشده است که با زنجیرههای
کوچکی از انتشار شروعشده است و در بسیاری از کشورها به زنجیرههای بزرگتر گسترش کرده
است؛ درنتیجه انتقال در سراسر جهان بر تمام قارهها تأثیر میگذارد .گسترش سریع کووید19-
و پیامدهای آن در سراسر جهان ،مردم را به ترس ،وحشت ،نگرانی و اضطراب سوق داده است.
عالوه بر این ،ترس از عفونت ،قرنطینه ،انزوای اجتماعی ،عدم مراقبت از خود حتی افراد را به
سمت خودکشی سوق میدهد .بهطور قابل پیشبینی ،هر شیوع اپیدمی واگیردار اثرات مخربی
بر افراد و جامعه دارد .عالقه زیادی به راههایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن ما و درنتیجه
ایجاد اولین خط دفاعی در برابر این ویروس کشنده وجود دارد .از زمانهای قدیم ،گیاهان
دارویی و ادویهها به دلیل خواص دارویی خود شناختهشده بودند .بنابراین ،گیاهان دارویی نقش
مهمی در تقویت ایمنی ما در طول همهگیری  COVID-19ایفا میکنند .در این مقاله مروری
به بررسی استرس ناشی از کرونا ویروس ،عوارض استرس و راههای کاهش آن میپردازیم.

کرونا ویروس و استرس ناش ی از آن
کرونا ویروس  ،)SARS-CoV-2( 2ویروسی که عامل ایجاد  COVID-19است ،در
درجه اول از طریق تماس نزدیک (تقریباً  6فوت) از طریق قطرات تنفسی از فردی به فرد دیگر
منتقل میشود .عالئم  COVID-19مشابه سایر بیماریهای ویروسی تنفسی فوقانی است .سه
مسیر اصلی شامل بیماری خفیف با عالئم تنفسی فوقانی ،ذاتالریه غیر شدید و ذاتالریه شدید
پیچیده با سندرم پریشانی حاد تنفسی ( )ARDSاست .همهگیری ویروس کرونا (COVID-
)19در حال حاضر یک تهدید برای بهداشت جهانی است که به آن تأثیر منفی بر سالمت روان
و رفاه مردم در سراسر جهان ،نسبت داده میشود .استرس ویروس کرونا ،تأثیر بر خوشبینی-
بدبینی ،انعطافناپذیری روانی و مشکالت روانی پیشبینی کننده معنیداری دارد .در طول
همهگیری ،رفتارهای پیشگیرانهای که توسط مقامات بهداشت عمومی برای محدود کردن
گسترش بیماری انجام میشود ،میتواند رنج روانی ،اجتماعی و معنوی را تشدید کند که
میتواند احساس بیمعنای زندگی و حتی از دست دادن ایمان را تشدید کند .سطح پایینی از
رفاه ذهنی در هنگام بحرانها و همهگیری انتظار میرود و این بر نحوه عملکرد مثبت فرد و
مقابله با شرایط استرسزا تأثیر میگذارد .افزایش رفاه ذهنی ممکن است؛ کاهش استرس،
تنهایی ،نشخوار فکری و درد حوادث ناگوار زندگی مانند سوگ و بیکاری را تسهیل کند یا
راهکارهای مقابلهای عملکردی با استرس حاد را ارتقا دهد ،بنابراین از افراد در برابر افسردگی،
اضطراب ،مصرف دارو و مواد موردنیاز و یا سایر شرایط جلوگیری میکند.

نتیجه گیری
اپیدمی ویروس کرونای جدید  ،SARS-CoV-2 2019عامل بیماری کرونا ویروس 2019
( )COVID-19یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی جهانی با عواقب شدید چندوجهی برای
زندگی مردم و سالمت روان آنها است .رابطه بین استرس کرونا ویروس و عالئم افسردگی را
میتوان بامعنای زندگی و خوشبینی بهتر درک کرد .خوشبینی ممکن است یک عامل محافظتی
برای کاهش تأثیر استرس بر سالمت روانی افراد باشد و جنبه مهمی در اجرای خدمات مداخله
معنا محور دارد .گیاهان به طور سنتی در بسیاری از اقدامات درمانی ،نه به عنوان عامل اصلی،
بلکه به عنوان درمان همراه در ترکیب با داروها ،با هدف تقویت ایمنی برای پیشگیری استفاده
میشوند .فیتوتراپی بارها اثربخشی خود را ثابت کرده است؛ از جمله توانایی آن در مقابله با
بیماری های عفونی گیاهان دارویی وجود دارند که عصاره آنها بر روی ویروس هایی مانند ویروس
هرپس سیمپلکس نوع  ،2اچ آی وی ،ویروس هپاتیت (HBV) Bویروس آبله و سندرم حاد
تنفسی و همچنین بر روی سویه های ویروسی مقاوم به داروهای ضد ویروسی معمولی اثر مهاری
دارد.
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