ZDROWIE

KIEDY ATAKUJE
NERWICA
Niepokój, nadpobudliwość czy podenerwowanie to uczucia, które wielu z nas towarzyszą codziennie. Niekiedy
jednak ten stan bywa tak obezwładniający i długotrwały,
że uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. Gdzie zatem
leży granica między zwykłym rozdrażnieniem a zaburzeniem psychicznym i w jakich sytuacjach powinno się
zgłosić do specjalisty?
Zwyczajowo mówimy o takim stanie nerwica. Termin ma swoje korzenie w XVIII
wieku i stosowany był do nazywania szerokiego wachlarza zaburzeń psychicznych,
których nie można było powiązać z żadną inną medyczną przyczyną. Obecnie
różnicuje się te schorzenia, odróżniając
przede wszystkim zaburzenia lękowe
od zaburzeń depresyjnych. Według niektórych statystyk problem ten dotyczy
obecnie nawet 10% populacji. Przyczyny
tej choroby mogą być różne: od uwarunkowań genetycznych poprzez styl życia
aż po traumatyczne przeżycia, których
dana osoba doświadczyła w przeszłości.

OBJAWY ZABURZEŃ NERWICOWYCH
Do najczęstszych i najbardziej charakterystycznych objawów nerwicy należą te,
które możemy połączyć bezpośrednio
ze sferą psychiczną. Zaliczamy do nich:

•

uczucie lęku,

•

dezorientację,

•

problemy ze snem (takie jak trudności
w zasypianiu, koszmary nocne),
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•

niestabilność emocjonalną i nadpobudliwość,

•

zaburzenia pamięci i koncentracji,

•

przewlekłe zmęczenie.

Mogą wystąpić również objawy, które
najczęściej skojarzylibyśmy z innego
rodzaju schorzeniami, czyli tak zwane
objawy fizyczne. Dotykają one układu
pokarmowego (częste i luźne stolce,
nudności, brak apetytu), układu oddechowego (trudności w oddychaniu,
przyspieszony oddech) oraz układu sercowo-naczyniowego (przyspieszone
tętno, kołatanie serca). Często występującymi symptomami są też: drżenie rąk,
bóle głowy i mięśni, suchość w ustach,
nadmierna potliwość, a nawet objawy
skórne (na przykład swędzące wysypki).
Jeśli którekolwiek z tych objawów powtarzają się przez długi czas i są tak nasilone, że utrudniają lub uniemożliwiają
codzienne funkcjonowanie, jest to moment, w którym powinno się zgłosić je
lekarzowi w celu odpowiedniej diagnostyki i leczenia.

ZDROWIE
DIAGNOSTYKA
W rozpoznaniu zaburzeń nerwicowych
najważniejsze jest wykluczenie innych
chorób, na przykład tych o podłożu neurologicznym. W podobny sposób mogą
bowiem objawiać się: depresja, demencja czy schizofrenia. Zdarza się również,
że czynnikiem skłaniającym pacjenta do
konsultacji lekarskiej są objawy związane
z dolegliwościami fizycznymi.

Należy wziąć również pod uwagę,
że zaburzenia nerwicowe mogą mieć
różnoraki charakter. Najczęściej słowo
nerwica kojarzy nam się z ciężkimi reakcjami na bodźce stresowe. Tymczasem
określenie to może dotyczyć, na przykład niemożliwych do zatrzymania
i niechcianych czynności nazywanych
nerwicą natręctw.

PODSTAWOWE ZALECENIA
Mimo iż objawy zaburzeń nerwicowych
często są mierzalne i widoczne gołym
okiem, podstawą ich leczenia jest psychoterapia. Ma ona na celu nauczenie
pacjenta, jak rozpoznawać swoje emocje i przekonania oraz określenie odpowiednich technik relaksacyjnych, które
pomogą poradzić sobie w sytuacjach
stresowych.
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ZDROWIE
paraty zawierające walerianę, należy
pamiętać, iż nie jest wskazane zażywanie ich równocześnie z syntetycznymi
lekami uspokajającymi oraz z alkoholem – ze względu na ryzyko nasilenia
ich działania. Niewskazane jest także
zażywanie kozłka na około 2 godziny
przed prowadzeniem pojazdów.

LEKI I SUPLEMENTY DOSTĘPNE BEZ RECEPTY
Jeżeli stany podenerwowania, lęku czy
niepokoju nie są bardzo nasilone, pojawiają się sporadycznie i nie prowadzą do
utrudnień w codziennym funkcjonowaniu, terapia może opierać się na lekach
i suplementach pochodzenia naturalnego. Dostępne są one pod wieloma
postaciami, które z łatwością dopasować
można do preferencji pacjenta. Są to:
tabletki, kapsułki, syropy, krople czy mieszanki ziołowe do zaparzania. Surowce
naturalne mogą występować w pre-

•

Melisa lekarska (Melissa officinalis) – jej
liście bogate są w olejek eteryczny
o lekkim działaniu uspokajającym
i rozkurczowym. Jeżeli zdecydujemy
się na zastosowanie naparów z tego
surowca, należy pamiętać o dużej lotności olejków, a zatem w czasie parzenia naczynie koniecznie musi być
przykryte. Melisa jest surowcem bezpiecznym – mogą ją stosować dzieci
oraz kobiety ciężarne i karmiące piersią.

•

Lawenda wąskolistna (Lavandula angustifolia) – chyba każdy kojarzy zapach jej
olejku, chociażby z kosmetyków, których
jest częstym składnikiem. Warto jednak
pamiętać, że ma on również działanie
poprawiające jakość snu, zmniejszające
niepokój oraz rozkurczowe.

paratach pojedynczo lub, co częstsze,
w różnego rodzaju połączeniach. Wśród
nich najczęściej stosowane są:

•

Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) –
w medycynie wykorzystywany jest
jego korzeń o bardzo charakterystycznym zapachu. Zawiera cały szereg
związków działających uspokajająco
i lekko rozkurczowo. Wyciągi z tego
surowca poprawiają jakość snu i skracają czas potrzebny na zaśnięcie, przy
czym najlepsze efekty osiągane są przy
dłuższym stosowaniu. Stosując pre-

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Dla zdrowia ważna jest zróżnicowana dieta oraz zdrowy tryb życia.

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej
porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut
(zamiennik) zróżnicowanej diety.
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ZDROWIE
Mimo iż objawy zaburzeń nerwicowych
często są mierzalne i widoczne gołym okiem,
podstawą ich leczenia jest psychoterapia. Ma ona
na celu nauczenie pacjenta, jak rozpoznawać
swoje emocje i przekonania oraz określenie
odpowiednich technik relaksacyjnych, które
pomogą poradzić sobie w sytuacjach stresowych.
•

Męczennica cielista (Passiflora incarnata) – jest to kolejny surowiec łączący
działanie uspokajające z łagodzeniem
innych objawów charakterystycznych
dla nerwicy. Łagodzi bowiem kołatanie
serca i stany skurczowe.

•

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)
– powszechnie kojarzony z piwem,
którego jest jednym z głównych składników. Szyszki chmielu bardzo często
pojawiają się w preparatach wspomagających zasypianie. Zmniejszają nadpobudliwość nerwową, działają rozkurczowo, a także estrogennie, co z jednej
strony sprawia, że jest to świetny surowiec do mieszanek przeznaczonych
dla osób w okresie menopauzy, z drugiej strony – stosowany długotrwale
może zaburzać cykle miesięczne.

•

Serdecznik pospolity (Leonurus cardiaca) – ziele tej rośliny zawiera związki,
które poza lekkim działaniem uspokajającym mogą obniżać ciśnienie
krwi oraz działać rozkurczowo. Z tego
względu surowiec ma szansę zadziałać
również na fizyczne objawy nerwicy.
Serdecznik uwrażliwia skórę na działanie promieni UV, dlatego w razie planowanej ekspozycji na słońce należy
użyć odpowiednich kosmetyków z wysokim filtrem. Ma także działanie hamujące krzepliwość, w związku czym
nie należy go zażywać równocześnie
z innymi lekami o takim działaniu oraz
w razie planowanej operacji.

Ze względu na różnego rodzaju objawy fizyczne, które często towarzyszą

nerwicy, w mieszankach roślinnych
nierzadko znajdują się także: rumianek
(działa rozkurczowo), głóg i ziele konwalii (poprawiają pracę serca i obniżają
ciśnienie). Warto jest również zwiększyć
ilość magnezu w diecie lub włączyć
jego suplementację, gdyż wspiera on
działanie układu nerwowego, zmniejsza
nadpobudliwość. Niedobory magnezu
objawiają się rozdrażnieniem i uczuciem
zmęczenia.
Pomocna może się też okazać aromaterapia stosowana chociażby w postaci
kąpieli lub masażu. Najlepiej sprawdzą
się tutaj olejki lawendowy i cytrusowy.

POMOC SPECJALISTY
Jeżeli pomimo zastosowania psychoterapii oraz preparatów pochodzenia naturalnego, niepokojące objawy nadal się
utrzymują, lekarz może zdecydować się
na wprowadzenie farmakoterapii. W jej
ramach stosuje się leki z grup środków
przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych
lub przeciwpadaczkowych. W porównaniu do wyżej wymienionych surowców
roślinnych cechują się one oczywiście
o wiele większą siłą działania, a co za tym
idzie – większym ryzykiem pojawienia
się działań niepożądanych i wystąpienia interakcji. Jeśli zażywasz takie leki,
koniecznie poinformuj o tym lekarza
lub farmaceutę, zanim zdecydujesz się
na samodzielne wprowadzenie dodatkowej terapii.
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