
زندگی شهری با فشارهای زیادی همراه است و می تواند موجب کاهش آرامش و بروز اختالل های روانی در افراد 
شود. یکی از انواع اختال ل های روانی، حمله عصبی است. مبتالیان به حمالت عصبی، اغلب حمله قلبی، پریدن چشم، 
ضعف یا حالت تهوع، بی حسی در بدن، تنفس شدید و فشارخون باال یا از دست دادن کنترل بدن را گزارش می کنند. 
این احساسات ممکن است باعث اضطراب جدی برای فرار از مکانی شود که فرد در آن دچار حمله شده است. این 

عکس العمل، بدن را سرشار از هورمون ها، به ویژه اپی نفرین )آدرنالین( می کند. این هورمون به حفاظت بدن از آسیب کمک می کند.

وقتی دچار حمله عصبی می شوید، 
در بدن شما چه تغییراتی به وجود می آید؟

 ترجمه: 
آیدین 

پورخامنه

تنگی قفسه سینه
حمله  عصبی همراه با ترشح آدرنالین در بدن باعث می شود قلب شما به ضربان یا تپش - یا هر 
دو - دچار شود. ممکن است سینه شما با این حمالت آسیب ببیند، حتی ممکن است در تنفس 

نیز دچار مشکل شوید.
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این حمله با ترس شما بزرگ تر می شود
پاسخی که در بدن خود به شکل »مبارزه یا پرواز« می بینید، عکس العمل بدنتان نسبت به یک موضوع است 
که در ظاهر نمی توان برای آن علت مشخصی پیدا کرد. ممکن است زمانی که در خیابان راه می روید یا 
لباس می شویید، رخ دهد و حتی می تواند شما را از خواب بیدار کند. اغلب دلیل مشخصی برای مرتبط 
کردن عالئم با هم وجود ندارد. به همین دلیل است که به آن »حمله« می گویند. این حمله می تواند آنقدر 

ناگهانی و شدید باشد که احساس درماندگی کنید و نتوانید حرکت یا فکر کنید.

سرگیجه
 ممکن است آنقدر گیج شوید که حس کنید کل اتاق شروع به چرخش می کند یا به نظر می رسد  

شما از محیط اطراف خود جدا هستید.

دهشت
ما درباره ترسی که در جریان عادی زندگی احساس می کنید، صحبت نمی کنیم. ممکن است وقتی در لبه 
یک صخره ایستاده اید، موضوع سختی را مطرح می کنید یا مثال کار جدیدی را شروع می کنید دچار دهشت 
شوید. حین حمله وحشت، شما ممکن است حسی طاقت فرسا داشته باشید که واقعا احساسی وحشتناک 

است که اتفاق می افتد - یا اینکه می خواهید بمیرید – به رغم دانستن اینکه این حس حقیقت ندارد. 

چه مدت طول می کشد؟
حمله عصبی معموال یکباره رخ می دهد و در حدود 10 دقیقه به اوج می رسد. بعد آرام آرام احساس 
بهتری می کنید. حمالت به ندرت، بیش از یک ساعت طول می کشد و بیشتر آنها در 20 یا 30 دقیقه 

اتفاق می افتد. این حمالت همیشه یکسان نیستند.

عرق کردن کف دست
این نشانه کالسیک اضطراب است. همچنین می تواند نشانه حمله عصبی باشد. ممکن است در 
قسمت های دیگر بدنتان مانند زیر بغل عرق کنید. گاهی اوقات بسیار این احساس را دارید و 

حتی ممکن است منجر به لرز و گرگرفتگی در شما شود.

چه زمان الزم است به پزشک مراجعه کنید؟ 
اگر فقط 1 یا 2 بار دچار حمله شده اید و بدون مشکالت دیگر از بین رفته اند، نیازی به نگرانی نیست اما اگر این 
اتفاق بیشتر از این تکرار شد یا نگران شدید، باید به پزشک مراجعه کنید. او می تواند به شما کمک کند تا بفهمید 
چه عاملی باعث حمالت شما شده است و نحوه مدیریت آنها را به شما آموزش می دهد. پزشک شما همچنین 

از احتمال دچار شدن به بیماری قلبی که »پروالپس دریچه میترال« نام دارد، جلوگیری می کند.

آیا این یک حمله قلبی است؟
عالئم مشابه هستند: درد قفسه سینه، مشکالت تنفسی، سرگیجه، تعریق، حتی احساس از دست 
دادن کنترل. اگر این اولین بار است که چنین احساسی را تجربه می کنید و شما یا یکی از اعضای 
خانواده نزدیک خود دچار مشکالت قلبی هستید، به اورژانس بروید، فقط برای اینکه ایمن باشید.

اختالل وحشت
اگر پزشک نتواند علت جسمی بروز حمله عصبی شما را پیدا کند، در حالی که همچنان دچار 
حمالت عصبی هستید، ممکن است دچار اختالل عصبی شوید، به ویژه هنگامی که نتوانید نگرانی 
خود را در مورد آینده متوقف کنید. شما می توانید شیوه زندگی روزمره را برای جلوگیری از تکرار 

حمالت عصبی تغییر دهید.

دالیل بروز حمالت عصبی
حمالت عصبی معموال در افراد به صورت ژنتیکی رخ می دهد و اغلب مربوط به استرس است. گاهی یک 
دلیل جسمی باعث حمله می شود؛ اگر غده تیروئید شما باعث ترشح بیش از حد هورمون می شود یا اگر 
قندخونتان پایین است، اگر بیش از حد کافئین نوشیده اید، یا یک داروی محرک مانند آمفتامین یا کوکائین 
مصرف کرده اید، یا در مصرف مواد مخدر و الکل زیاده روی کرده اید، ممکن است دچار حمله عصبی شوید.

با دیگران ارتباط برقرار کنید
وقتی احساس تنهایی می کنید اضطراب تشدید می شود. بهتر است خانواده و دوستان خود را به صورت 
حضوری ببینید، مالقات تلفنی یا به وسیله رایانه بهتر از تنهایی است. اگر افرادی ندارید که به آنها 
روبیاورید، به عضویت در گروه های اجتماعی، مانند یک باشگاه کتابخوانی یا لیگ ورزش بپیوندید، 

تا با افرادی با عالیق مشترک روابطی جدید بسازید.

چه کاری می توانید انجام دهید؟
اولین قدم کاری است که اکنون انجام می دهید: درک کنید چه اتفاقی می افتد که دچار حمله 
عصبی می شوید. وقتی متوجه علت شدید، بعید نیست نگران شوید، این احساس فقط چند 
دقیقه طول می کشد و الزم است بدانید برای افراد دیگر نیز اتفاق می افتد، بعد از چند دقیقه 
حال شما بهتر خواهد شد. صرفا دانستن اینکه روش هایی از جمله درمانی و دارویی برای 

درمان حمالت وجود دارد، می تواند تسکین دهنده باشد.

ورزش کنید
در بیشتر روزها 30 دقیقه - حتی 10 دقیقه- ورزش کنید تا کمتر احساس استرس داشته 
باشید. این کار می تواند احتمال ابتال به حمله عصبی را کاهش دهد. هرگونه تمرینی به شما 
کمک می کند اما بهتر است فعالیت هایی انجام دهید که بازو و پاهای شما را با نظم حرکت 

دهد، مانند پیاده روی، دویدن، شنا و رقصیدن.

به اندازه کافی بخوابید
خواب 7تا 9 ساعته شب را هدف خود قرار دهید. اگر در خوابیدن مشکل دارید، اتاقتان را خنک، تاریک و 
ساکت نگه دارید. تلویزیون تماشا نکنید یا از رایانه یا تلفن هوشمند خود درست قبل از خواب استفاده نکنید. 

خوابیدن و بیدار شدن در ساعت مشخص، حتی آخر هفته، به نظم خواب شما کمک می کند.

برای کسب آرامش، تمرین کنید
تکنیک هایی مانند آرام سازی و یوگا می توانند به شما کمک کنند تا تنش ها را رها کنید و به خودتان 
آموزش دهید که آرامش محور باشید. تنفس عمیق و کنترل شده یک راه عالی برای آرام کردن خود 

هنگام بروز احساس عالئم حمله عصبی است.

تنگی نفس
گلوی شما سفت می شود و نمی توانید خوراکی 
ببلعید. ممکن است فکر کنید حالت تهوع 
دارید. این احساسات باعث می شود تنفس 

شما سخت تر شود.

سردرد
ممکن است به صورت ناگهانی دچار سردرد 
شوید و شاید با همان سرعت، سردرد شما از 
بین برود. سردرد مانند سایر عالئم به تنهایی 

لزوما به معنای حمله عصبی نیست.

از مصرف سیگار، کافئین و الکل خودداری کنید
اگر به طور مرتب سیگار، کافئین و الکل مصرف می کنید، باید بدانید اینها می توانند موجب حمالت عصبی 
یا بدتر شدن شوند. مواد موجود در بسیاری از داروها - از جمله قرص های ضد حساسیت، قرص های 
رژیمی و داروهای سرماخوردگی-می تواند اثر مشابهی داشته باشد. در صورت نیاز به قطع این داروها از 

زندگی، با پزشک مشورت کنید.

لرزیدن و سوزن سوزن شدن 
)سوزش(

ممکن است تمام بدن شما شروع به لرزیدن 
کند. با انتقال خون به قلب و ماهیچه ها، انگشتان 
دست یا انگشتان پا ممکن است دچار حس 

سوزش یا بی حسی شوید.


