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Uczonym udaøo si rozszyfrowa strach. Wiedz , gdzie powstaje, i znaj jego mechanizm.
Przyszedø czas, aby znale sposoby leczenia jego gro nych wynaturze .
Do niedawna nikt nie wiedziaø, gdzie w mózgu rodzi si strach ani dlaczego tak trudno go odp dzi . Gdy neurolog Joseph
LeDoux z New York University pod koniec lat 70. zacz ø bada to uczucie, wi kszo ekspertów s dziøa, e stawia pytania
wykraczaj ce poza neurologi . A jednak si udaøo.
Od tamtej pory strach zostaø prze wietlony bardziej ni jakikolwiek inny aspekt psychiki.
W ludzkiej czaszce kryje si nie tylko maszynka do my lenia. Mózg ma pomóc swemu posiadaczowi przetrwa .
Odpowiadaj ce za to struktury rozwin øy si przed now kor mózgow - siedzib wiadomo ci - i øatwo potrafi j
zdominowa , wysyøaj c sygnaø strachu. "Mózg emocjonalny", jak LeDoux nazywa t sie najstarszych poø cze
nerwowych, jest wyczulony na najl ejsze oznaki zagro enia. Nowa kora szybko si uczy, które bod ce uznawa za
sygnaøy ostrzegawcze. Jak sprawnie przebiega ta nauka, wiadcz eksperymenty na szczurach.
Zwierz ta ra ono pr dem, poprzedzaj c szok elektryczny jakim d wi kiem. Po kilku próbach niepotrzebny byø pr d - sam
d wi k wystarczaø, by wywoøa parali uj cy zwierz strach. Ten sam mechanizm zaobserwowano u ameryka skich
oønierzy, którzy po przej ciach w tropikach Wietnamu reagowali panik na wilgotn letni bryz . Uczeni rozszyfrowali ten
mechanizm na szczurach, którym chirurgicznie usun li fragment mózgu. Okazaøo si , e o rodkiem zarz dzaj cym
strachem jest ciaøo migdaøowate - niewielki organ w ksztaøcie migdaøa, le cy w pobli u rodka mózgu i ci le powi zany
wøóknami nerwowymi z innymi rejonami. Szczur z wyci tym ciaøem migdaøowatym nie zamiera na d wi k kojarz cy si ze
wstrz sem, niezale nie od tego, ile razy pora ono go wcze niej.
Badania ludzi z uszkodzonym ciaøem migdaøowatym dowodz , e i u nich wyst puje takie zjawisko. Søowa nacechowane
emocjonalnie, na przykøad "gwaøt", wywoøuj w nich tak sam reakcj , jak nienacechowane søowo "chusteczka".
Rozpoznaj twarze, ale nie potrafi interpretowa nieprzyjaznej mimiki. Tymczasem w mózgu nieuszkodzonym nawet
przelotne spojrzenie na twarz wrogiej osoby powoduje pobudzenie ciaøa migdaøowatego, które nie czeka na polecenia ze
wiadomej cz ci mózgu. Kiedy dostrze e zagro enie, w ci gu milisekund wywoøuje w caøym organizmie reakcj obronn .
Pod wpøywem impulsów z ciaøa migdaøowatego pobliskie podwzgórze zaczyna produkowa hormon zwany czynnikiem
wydzielania kortykotropiny. Ten daje sygnaø korze nadnerczy i przysadce mózgowej, by zacz øy wydziela do krwi
adrenalin , noradrenalin i kortyzol. Te hormony stresu unieruchamiaj czynno ci organizmu niezwi zane z reakcj na
zagro enie, jak trawienie czy dziaøanie ukøadu immunologicznego, i kieruj wszelkie siøy organizmu na walk lub ucieczk .
Serce wali jak møot, pøuca pompuj powietrze, a mi nie dostaj energetyczny zastrzyk glukozy. Hormony stresu
oddziaøuj tak e na mózg. Wprowadzaj go w stan podwy szonej gotowo ci i nap dzaj obszary zaanga owane w
tworzenie pami ci. - Ciaøo migdaøowate mówi pozostaøym cz ciom mózgu: "Uwaga, niezale nie od tego, co si staøo,
dobrze to zapami tajcie" - wyja nia James McGaugh, neurobiolog z University of California w Irvine. - Tworzy si silna
korelacja mi dzy znaczeniem danego wydarzenia a jego miejscem w pami ci.
W miar jak uczeni dowiaduj si nowych rzeczy o strachu, przekonuj si , jak wielkie przynosi on straty. Ciaøo
migdaøowate i jego armia hormonów stresu potrafi odci gn zasoby organizmu od innych wa nych czynno ci. Strach
mo e tak e spowodowa rozlegøe efekty uboczne. Przykøadem mo e by mier Elizabeth Brace. W 1994 r. ta 37-letnia
mieszkanka Kalifornii poczuøa trz sienie ziemi, które nawiedziøo odlegøe o ponad 320 kilometrów Northridge. Wstrz s nie
zburzyø jej domu ani nawet nie potøukø naczy . Jednak przera ona kobieta wyskoczyøa z øó ka, by pobiec po dziecko.
Kiedy nie wracaøa, m poszedø do pokoju dzieci cego, gdzie znalazø j martw na podøodze. Z nosa i ust ciekøa jej krew.
Wstrz s przeraziø j na mier .
Martin Samuels, neurolog z Harvardu, zbiera takie relacje, by udowodni , jak gro ne potrafi by hormony stresu. Norepinefryna szkodzi tkankom, szczególnie serca - wyja nia. W czasie ataków irackich pocisków scud w 1991 r. w
Izraelu ok. 100 osób zgin øo z powodu ataku serca wywoøanego najprawdopodobniej przez strach i napi cie. Przedøu aj cy si stres wywoøuje konsekwencje fizjologiczne - mówi dr Jonathan Steinberg, ordynator oddziaøu kardiologii
w nowojorskiej klinice w. èukasza i gøówny autor raportu z tych bada .

Innymi søowy, szkod wyrz dza nie tylko jawny, wyra nie odczuwany strach. Adrenalina, wydzielana stale w niewielkich
ilo ciach, mo e delikatnie uszkadza serce, zwi kszaj c ryzyko choroby wie cowej. Staøe dziaøanie kortyzolu mo e
osøabia system obronny, w wyniku czego osoby yj ce w ci gøym napi ciu s mniej odporne na infekcje, a by mo e
nawet na raka. Hormony stresu mog te uszkadza mózg, przerywaj c poø czenia mi dzy neuronami. Døugotrwaøy stres
powoduje zmniejszenie hipokampu, czyli obszaru mózgu odgrywaj cego gøówn rol w przetwarzaniu i przechowywaniu
informacji.
Nawet je li døugotrwaøe napi cie nie uszkodzi serca czy mózgu, mo e wywoøa inne skutki. Pierluigi Mancini, dyrektor
lokalnej poradni psychologicznej w Norcross w stanie Georgia, twierdzi, e po zamachach terrorystycznych z 11 wrze nia
2001 roku a sze ciokrotnie wi cej pacjentów zgøasza si do niego po porady rodzinne i dla møodzie y. - Skar si na
bóle i zawroty gøowy, bezsenno , bóle w krzy u i szyi - mówi Mancini. - Jednak badania nie wykazuj chorób. Takie
objawy charakteryzuj ludzi yj cych w stanie l ku. - Stres niemal zawsze daje o sobie zna
w postaci objawów fizycznych - mówi Afton Hassett, specjalista chorób psychosomatycznych. Jego zdaniem nawet
niewielki niepokój powoduje napi cie mi ni, co z kolei owocuje bólami i nerwowymi tikami oczu.
Szczególnie wra liwe na strach i niepokój s dzieci. Bardziej ni doro li s nara one na somatyczne objawy niepokoju, jak
ból brzucha czy osøabienie, a do wiadczenia emocjonalne maj wi kszy wpøyw na ich rozwijaj ce si mózgi. - Dzieci ucz
si wszystkiego szybciej - mówi dr Bruce D. Perry z Akademii Traumy Dzieci cej w Teksasie. - Je li w ich organizmach
cz sto wø czaj si mechanizmy reakcji na stres, to staje si to odruchem.
Jakby ciaøa tych dzieciaków dochodziøy do wniosku: yjemy w wiecie, gdzie cz sto trzeba korzysta z systemów
obronnych.
W skrajnych przypadkach konsekwencj dzieci cego strachu mog by fobie i syndrom stresu pourazowego - stan, w
którym ciaøo migdaøowate parali uje pozostaø cz
mózgu za ka dym razem, kiedy wyczuje jaki sygnaø ostrzegawczy.
Osoba cierpi ca na taki syndrom reaguje na maøo istotny bodziec równie gwaøtownie jak na zagro enie ycia.
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