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Rozdzia 2.

Ukad immunologiczny

Fakt, e duch rzdzi ciaem, cho lekcewaony
przez biologi i medycyn, jest najbardziej fundamentalnym
faktem w procesie ycia, jaki znamy
— dr Franz Alexander

W poprzednim rozdziale wyjaniaam ciek powstawania stresu i jego konsekwencje. Teraz przyjrzyjmy si bliej samemu ukadowi odpornociowemu, który odpowiada za nasze zdrowie.
Encyklopedia mówi, e ukad odpornociowy, czyli ukad immunologiczny, to zbiór mechanizmów organizmu, majcych na celu jego
ochron przed chorobami poprzez identyfikacj i likwidowanie patogenów i komórek nowotworowych. Mechanizmy te wykrywaj rónorakie odmiany czynników chorobotwórczych, od wirusów po pasoyty,
dlatego musz rozpoznawa zdrowe komórki i tkanki, aby organizm
funkcjonowa prawidowo. Wykrywanie patogenów jest skomplikowane, poniewa w procesie ewolucji mog si one przystosowa
i zmieni metody dziaania.
Zaburzenia w systemie odpornociowym mog wywoywa
choroby. Inna sytuacja wystpuje, gdy ukad odpornociowy jest nadaktywny i atakuje zdrowe komórki wasnego organizmu. Rezultatem
s choroby autoimmunologiczne, np. reumatoidalne zapalenie stawów, tocze rumieniowaty ukadowy czy stwardnienie rozsiane.
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Ogromny wpyw na kondycj ukadu odpornociowego ma stres.
Gdy organizm jest zbyt dugo i intensywnie poddany reakcji stresowej, nastpuje wzmoona produkcja dwóch hormonów: kortyzolu
i adrenaliny. To one s odpowiedzialne np. za nadcinienie czy
ataki astmy oskrzelowej.

Stres chroni komórki raka przed mierci
Adrenalina uodparnia komórki raka na dziaanie terapii — zaobserwowali naukowcy z USA. Jak komentuj autorzy artykuu opublikowanego na amach czasopisma „Journal of Biological Chemistry”, odkrycie to wskazuje, e stres emocjonalny moe przyczynia si
do rozwoju raka i obnia skuteczno terapii przeciwnowotworowej.
Wszystkie choroby atakujce ludzi przedostaj si przez niesprawny ukad immunologiczny. Zwyke przezibienie dotyka nas,
gdy jestemy przemczeni, zestresowani, w gorszej kondycji. Nadcinienie ttnicze, powszechna choroba cywilizacyjna, tylko w 10%
ma przyczyny organiczne, zwizane z innymi chorobami (miadyca,
zaburzenia hormonalne, choroby nerek). Pozostae 90% to wpyw
stresu, negatywnych emocji i innych czynników natury psychicznej!
Dugotrway stres podnosi cinienie, w wyniku czego minie ttnic
staj si grubsze i dochodzi do utrwalenia tego stanu, nawet gdy
pierwotna przyczyna zostaa usunita. Owszem, stosowane obecnie
leki s w stanie trzyma organizm w karbach, ale zapewne zdrowiej
byoby zadziaa odpowiednio wczenie, ni bra leki do ko ca ycia.
Na stres jestemy naraeni wszyscy. Problemem jest nie sam
stres, ale brak umiejtnoci radzenia sobie z nim. To ta umiejtno
daje ukadowi immunologicznemu si. Zdrowy, prawidowo funkcjonujcy ukad odpornociowy poradzi sobie z chorob i j zwalczy.
Osabiony powoli oddaje terytorium, a przegra.
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Pacjenci, którzy s bierni i zdali si tylko na „szkieko i oko”,
oczekujc od lekarza uzdrowienia, ograniczaj swoje szanse powrotu
do zdrowia. Tylko prawdziwa psychiczna aktywno w walce z chorob pozwala na wytworzenie substancji w mózgu, które przyczyniaj si do odbudowy ukadu immunologicznego.
Interesuje nas tutaj zwizek psychiki i ukadu immunologicznego.
Na co tak naprawd mamy wpyw w odniesieniu do naszej odpornoci? Co moemy zrobi, aby nie imay si nas choroby, aby organizm by silny i umia odeprze ataki wirusów, bakterii, grzybów i innych mniejszych i wikszych stworze atakujcych nas w autobusie,
przychodni lekarskiej (szczególnie tam), w zakadzie pracy?
Czy na ukad immunologiczny wpywa to, jak mylimy? Jak si
zachowujemy? Co jemy? Odpowied brzmi: TAK, to wszystko ma
ogromne znaczenie i w duej mierze nasze zdrowie trzymamy we wasnych rkach.
Oczywicie najwygodniejsz postaw jest przyjcie roli ofiary okolicznoci, genów i wszystkich innych czynników, na które nie mamy
wpywu… ale najnowsze badania naukowe wykazuj, e takie zaoenie jest bdne.
Tylko 5 – 10% nowotworów ma silne uwarunkowania dziedziczne,
pozostae 90 – 95% jest wypadkow sabszych czynników genetycznych
oraz rodowiskowych, jak styl ycia, kontakt z toksynami, wirusami
czy lekami — mówili onkolodzy na konferencji prasowej w Warszawie w 2008 roku.
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Emocje s wszystkim
Emocje s wszystkim: nadziej i rezygnacj, mioci i lkiem, przyjemnoci i bólem, motywacj i ograniczeniem. S nasz rzeczywistoci. Zdenerwowanie, zagroenie, brak si, niepokój, nienawi,
poczucie winy — przeywasz to wszystko, poniewa wadz nad
Tob maj osabiajce Ci uczucia.
Obiegowe powiedzenia ju wieki temu mówiy: „Nie wciekaj
si, bo trafi ci apopleksja”. Czowiek, który przeywa silne emocje,
zoci si, staje si czerwony na twarzy, dr mu rce i wida, jaki
jest roztrzsiony. Dopiero niedawno moliwoci techniczne i diagnostyczne rozwijajcej si medycyny pozwoliy zbada, co si wtedy dzieje z ukadem nerwowym, hormonalnym i odpornociowym.
Ukad immunologiczny jest cile powizany z mózgiem. Mózg
bezporednio wpywa na odporno, gdy niektóre komórki ukadu
immunologicznego wanie tam maj swoje miejsca wice.
Komórki nerwowe w naszym ciele komunikuj si ze sob za
pomoc substancji zwanych neurotransmiterami lub neuroprzekanikami. W ten sposób ciao przekazuje informacje, które docieraj
do wiadomoci jako myli i uczucia. Jeeli te uczucia s nieprzyjemne, trudne czy dokuczliwe, maj destrukcyjny wpyw na ciao
poprzez komórki nerwowe.
W tym wanie miejscu cz si ze sob umys i ciao.
Neuroprzekaniki skadaj si z substancji, które s wytwarzane
przez organizm lub dostpne w poywieniu.
Przykadowo serotonina obnia aktywno nerwow i inicjuje sen,
ale take daje poczucie zrelaksowania. Dlatego zjedzenie batonika
powoduje uczucie przyjemnoci i odprenia. Wiemy, jak wpywa
na nasze samopoczucie filianka kawy czy tabliczka czekolady.
Myli wpywaj na nasze ciao poprzez:
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Te ukady s splecione jak sie pajcza. Mona je porówna do
trzech strumieni wody, kadego w innym kolorze. Mieszaj si ze
sob, ale pyn w tym samym korycie, s strumieniem naszego ycia.
Wszystkie trzy ukady przekadaj nasze myli na fizjologi.
Kiedy wyobrazisz sobie ukochan osob, serce zaczyna bi szybciej.
Hormony, które wytwarza nasz organizm, przyczyniaj si do
tego, e odczuwamy szczcie (serotonina, dopamina) lub popadamy
w depresj.
Najlepiej wspózaleno midzy umysem a ukadem immunologicznym opisuj przeprowadzone badania. Dotyczyy one m.in.
ataków astmy u dzieci, które nie wiedziay, e s poddane eksperymentowi. Kiedy rozpylono alergen, w tym wypadku kurz domowy,
uczulajcy dwadziecioro dzieci, u dziewitnaciorga nie byo adnej reakcji. Nie byo myli, e jest kurz, nie pojawia si reakcja
alergiczna.
Richard Pryor bada pacjentów w szpitalu po seansie filmu komediowego. Badania wskazay na pobudzenie ukadu odpornociowego
chorych. Wzrosa liczba przeciwcia w ich linie i podwyszony ich
poziom utrzymywa si przez godzin.
Przewleky stan wrogoci i niecierpliwoci wie si ze zwikszonym ryzykiem zawau serca oraz zatorów naczy wie cowych.
Dzi ju powszechna jest wiedza, e zawa ma swoj przyczyn take
w podejciu do ycia, stresie, ale równie osobowoci.
Dr Mariusz Wirga, polski psychiatra pracujcy w USA, powiedzia: Aby si lepiej czu, trzeba lepiej myle.
Osoba nieszczliwa to cel dla wszelkiego rodzaju chorób
— dr B. Larson
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Wzmacnianie ukadu odpornociowego
Higiena psychiczna jest równie wana jak dbao o ciao. Jeli na
bieco bdziemy rozadowywa negatywne emocje, frustracje i stres,
a ostatecznie zjemy czasem kawaek czekolady, to przyczyni si to
nie tylko do poprawy naszego samopoczucia, ale równie do zwikszenia odpornoci na choroby.
W rodku nocy pielgniarka w szpitalu budzi pacjenta.
— Co si stao? — pyta zaspany chory.
— Zapomnia pan wzi tabletki na sen.
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