
ZDROWIE

OBJAWY
Nerwica lękowa jest złożonym zjawi-
skiem i może dawać szereg różnych 
objawów. Część z nich to objawy fi-
zyczne, związane z tym, że organizm 
próbuje się przygotować do reakcji na 
zagrożenie, które w odczuciu chorego 
wystąpi. W przypadku zagrożenia, nasz 
organizm napina mięśnie, umożliwiając 
nam gotowość do natychmiastowej re-
akcji, wydziela do naszego organizmu 
adrenalinę i kortyzol, przyspiesza bicie 
serca. O ile jednorazowo jest to bardzo 
pożądane, to jeśli jesteśmy w takim stanie 
przez cały czas może doprowadzić to do 
trwałych zmian w naszym organizmie. 
Do najczęstszych objawów fizycznych 
występujących w nerwicy należą:

• bóle i skurcze różnych części ciała,
• suchość w jamie ustnej,
• nierównomierny rytm serca,
• nadmierne pocenie się zarówno 

przy uczuciu zimna, jak i gorąca,
• problemy jelitowe, takie jak biegunki, 

nudności lub wymioty, 
• podwyższone ciśnienie krwi,
• uczucie duszności,
• drżenie rąk,
• zaburzenia snu, zarówno senność, 

jak i problemy z zasypianiem,
• ataki paniki, w trakcie których pa-

cjent doświadcza derealizacji i może 
zupełnie stracić realny kontakt z ota-
czającą go rzeczywistością.

Dodatkowo pojawiają się objawy, których 
nie widać na zewnątrz, a które występują 
na poziomie psychiki chorego. Są to:

• nieuzasadniony lęk i poczucie cią-
głego zagrożenia,

• anhedonia (brak odczuwania przy-
jemności),

• zniecierpliwienie i rozdrażnienie,
• pesymizm i przygnębienie,
• nadpobudliwość lub apatia,
• nerwice natręctw,
• fobie,
• uczucie ciągłego zmęczenia.

Wszystko to doprowadza do powstania 
błędnego koła. Przykładowo, chory boi 
się, że będzie miał problemy z sercem, 
lęk powoduje nadciśnienie, co u pacjenta 
wywołuje jeszcze większe obawy, prowa-
dzące do jeszcze większego pogorsze-
nia zdrowia. Chorzy często izolują się od 
społeczeństwa ze względu na nasilające 
się fobie lub z powodu chęci unikania 
czynników mogących powodować na-
silenie lęków. Bojąc się, że ludzie ich nie 
lubią, unikają kontaktów ze znajomymi. Ci 
przekonani, że ktoś nie jest zainteresowany 
znajomością nie próbują jej kontynuować, 
co osobę z nerwicą lękową utwierdza 
w przekonaniu, że nikt ich nie lubi. Żeby 
uniknąć potencjalnego odrzucenia, wolą 
nie zawierać nowych znajomości ani 
głębszych relacji z innymi ludźmi. Strach 
przed odczuwaniem negatyw-

ZABURZENIA 
LĘKOWE – CO 
WARTO WIEDZIEĆ?
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Strach jest jednym z podstawowych zachowań każdego gatunku, które umożliwia mu prze-
trwanie. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zidentyfikować zagrożenie i go uniknąć. Kiedyś 
człowiek pierwotny unikał bezpośredniego spotkania z dzikimi zwierzętami, a dzisiaj ucie-
kamy na widok jadącego w naszą stronę samochodu. Jeśli jednak zagrożenie nie jest realne 
i nie jest w żaden sposób w stanie nam zagrozić, to mówimy o lęku. Lęk jest reakcją patolo-
giczną - niczemu nie służy. Jeśli lęk zaczyna utrudniać nam życie, mówimy o nerwicy lęko-
wej, nazywanej ostatnio coraz częściej zaburzeniami lękowymi. To zaburzenie psychiczne 
charakteryzuje uporczywe zamartwianie się bez ewidentnie uchwytnych przyczyn. Rozpo-
znanie wymaga występowania objawów przez okres co najmniej 6 miesięcy, a chory nie jest 
w stanie poradzić sobie z objawami i ich kontrolować. Ze względu na  zwiększający się od-
setek osób z tą diagnozą mówi się o tym, że mamy do czynienia z kolejną chorobą cywiliza-
cyjną. 
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nych emocji staje się silniejszy niż możli-
wość odczuwania dobrych. Zdarza się, 
że próbują się odciąć od swoich lęków, 
popadając w uzależnienie od alkoholu 
lub narkotyków.

PRZYCZYNY
Przyczyny nerwicy lękowej nie zostały 
dokładnie poznane. Jedna z teorii mówi 
o nieprawidłowym wydzielaniu przez 
organizm dwóch neuroprzekaźników 
odpowiedzialnych za odczuwanie lęku - 
noradrenaliny i serotoniny. Tłumaczy ona 
występowanie jej u osób, u których wy-
kluczono czynniki środowiskowe. Drugą 
przyczyną mogą być przeżycia i doświad-
czenia życiowe. Najczęściej przyczyną 
w takiej sytuacji jest brak zaspokojenia na 

wczesnym etapie naszego życia naszych 
potrzeb dotyczących bezpieczeństwa. Je-
śli dziecko dorastało w domu niegwaran-
tującym mu zaspokojenia podstawowych 
potrzeb, to w późniejszym życiu może 
ono stale obawiać się, że samo również 
nie będzie w stanie ich sobie lub swojej 
rodzinie zapewnić. Choroba może też 
rozwinąć się w późniejszym życiu, na 
przykład u osoby bojącej się utraty pra-
cy i konsekwencji z tym związanych lub 
osoby obawiającej się o swoje zdrowie. 
Może też być wywołana przez otaczającą 
nas rzeczywistość. Pojawia się wewnętrzny 
konflikt pomiędzy tym, co dana osoba 
może lub chciałaby osiągnąć, a tym, co 
narzuca jej otoczenie i normy społeczne 
lub też wydaje się jej, że oczekują od niej 

inni. Może to doprowadzić do frustracji 
i lęków, że nie jesteśmy w stanie sprostać 
oczekiwaniom innych.

DIAGNOZA I LECZENIE
Nerwicę lękową, tak jak i inne choroby 
związane z psychiką człowieka, diagno-
zuje lekarz psychiatra. Jeśli zauważamy, 
że nasza obawa o wszystko zaczyna 
zaburzać nam nasze codzienne życie, 
powinniśmy udać się do specjalisty. Dia-
gnoza jest trudna, gdyż objawy mogą być 
wywołane wieloma innymi schorzeniami. 
Trzeba również odróżnić inne jednostki 
chorobowe, takie jak na przykład zespół 
stresu pourazowego (który może mieć 
bardzo podobny przebieg, natomiast naj-
częściej da się zidentyfikować wydarzenie, 
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które do niego doprowadziło) lub nerwicę 
natręctw (w której również pojawia się 
nieuzasadniony lęk, ale pacjent zamiast go 

unikać próbuje mu zapobiec wykonując 
różne czynności). Postawienie diagnozy 
wymaga odpowiedzi na dużą liczbę pytań 
dotyczącą przeżyć i uczuć pacjenta. Im 
dokładniejsze pytania i im bardziej szczere 
odpowiedzi pacjenta, tym lepiej lekarz jest 
w stanie dobrać rodzaj terapii.

Podstawą leczenia nerwicy lękowej jest 
terapia u psychiatry lub psychologa. 
Najlepsze efekty przynosi terapia po-
znawczo-behawioralna. Pacjent w jej 
trakcie uświadamia sobie mechanizmy 
powstawania lęku i uczy się jak sobie 
z nim radzić. Z pomocą terapeuty, który 
wskazuje błędne mechanizmy stosowane 
przez pacjenta, zastępuje je prawidłowy-
mi reakcjami. Pomaga też poznać lepiej 
siebie i uczy spełniać swoje marzenia 
i pragnienia, a nie przejmować się tym, 
czego oczekują od nas inni. Nieleczona 
nerwica może prowadzić do depresji, więc 
terapia prowadzona jest również pod tym 
kątem. Ważna jest również samodzielna 
praca pacjenta nad sobą. Najczęściej sto-
sowaną metodą jest wizualizacja, dzięki 

której pacjent jest w stanie zapanować 
nad fizycznymi objawami nerwicy, taki-
mi jak podwyższony puls. Warto również 
sięgnąć po medytację, która pozwala zaj-
rzeć w głąb siebie i pomaga zdać sobie 
sprawę z pewnych mechanizmów naszej 
podświadomości oraz poznać przyczyny 
naszych zachowań.

Uzupełnieniem terapii może być też le-
czenie farmakologiczne. Najczęściej po-
daje się leki przeciwdepresyjne, mające 
za zadanie unormować poziom neu-
roprzekaźników w organizmie pacjenta. 
Stosuje się też leki przeciwlękowe, naj-
częściej pochodne benzodiazepin, jed-
nak ze względu na ryzyko uzależnienia, 
są one zalecane wyłącznie na początku 
terapii psychologicznej nim zacznie ona 
przynosić widoczne efekty. Terapia trwa 
najczęściej około 3 do 5 lat i kończy się, 
gdy pacjent uzna, że jest już w stanie sam 
kontrolować swoje życie.
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