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Uważność a lęk. Terapie
oparte na uważności
w leczeniu zaburzeń
lękowych
Rozpoczynamy nowy cykl opisujący terapie bez użycia farmakologii. W kolejnych numerach będziemy prezentować metody, narzędzia i oddziaływania kliniczne w psychiatrii, które pozwalają na nowe podejście do leczenia niektórych zaburzeń.
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Lęk i strach to normalne uczucia i reakcje, których większość z nas doświadcza prawie codziennie w sytuacjach zagrożenia lub niebezpieczeństwa. W teorii ewolucyjnej
i neurobiologii podkreśla się fundamentalne adaptacyjne funkcje strachu i lęku w przygotowaniu reakcji organizmu na zagrożenie integralności cielesnej lub psychicznej.[1]
Percepcja sygnałów zagrożenia dokonuje się już na wczesnych etapach przetwarzania informacji, powodując poprzez działanie mechanizmów mózgowych związanych
głównie z amygdalą i układem limbicznym pobudzenie układu współczulnego i inne
reakcje neurofizjologiczne przygotowujące organizm do walki, ucieczki bądź zamrożenia – starych filogenetycznie strategii behawioralnych służących przetrwaniu. Jeżeli poczucie zagrożenia jest uogólnione, dominuje poczucie niepewności, a przedmiot lęku
jest słabo określony bądź oddalony w czasie, osoba ma tendencję do przeżywania lęku
– emocji, która motywuje do unikania sygnałów zagrożenia.[2]
Model lęku i zaburzeń lękowych

Jeżeli osoba jest zdrowa, wykazująca elastyczny repertuar regulacji emocjonalnej,
to pobudzenie zostaje zmniejszone i organizm wraca do równowagi m.in. dzięki
działaniu układu przywspółczulnego.[3] Jednakże niektóre osoby mają predyspozycje do przeżywania nadmiernego lęku i zaburzeń lękowych zarówno genetyczne, jak
i poznawcze wynikające z wczesnych stresogennych doświadczeń i niestabilnej więzi
z rodzicem (opiekunem). Takie osoby mają trudności z powracaniem do niskiego
pobudzenia, przeciwnie – mają tendencję do nadmiernego zamartwiania się, nadczujności i katastrofizowania, co ma swój najpełniejszy wyraz w zaburzeniu lękowym
uogólnionym. U takich osób zjawiska wewnętrzne związane z przeżywaniem lęku,
takie jak doznania fizyczne, uczucia, myśli bądź wyobrażenia, mogą łatwo stać się
wyzwalaczem dalszego katastrofizowania i nasilania objawów lękowych.[4]
Ta wzmożona wrażliwość na lęk, stanowiąca poznawczą podatność na zaburzenia
lękowe[5] wskazuje na centralną cechę psychopatologii związanej z lękiem, stanowiącej podstawową przesłankę dla terapii opartych na uważności w zaburzeniach
lękowych. Jest nią tendencja osób lękowych do unikania wewnętrznego doświadczenia lęku.[6] Doświadczenie lęku samo w sobie nie jest bowiem przyczyną zaburzenia
lękowego, przyczyną jest raczej nasza reakcja na te doświadczenia (obawy, doznania z ciała itd.) – nawykowa reakcja na reakcje, która powoduje nasilenie objawów,
czasu ich trwania oraz wtórne zjawiska psychopatologiczne.[7] Wśród tych reakcji
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na reakcję można by podać m.in. tendencję do zamartwiania się zamartwianiem w lęku uogólnionym, wspomnianą
już wrażliwość na lęk np. w zaburzeniu panicznym czy też
nadmiernie negatywną ocenę i samokrytycyzm związany z przeżywaniem lęku, którego objawy osoby z lękiem
społecznym postrzegają jako wyraz ich „nieakceptowanej
słabości psychicznej”. Przeżywanie lęku powoduje również
inne zmiany psychobiologiczne, np. nasila tendencyjności
poznawcze – selektywność i zawężenie pola uwagi, tendencyjności pamięciowe i interpretacyjne.[8]
Unikanie doświadczenia – uniwersalny
mechanizm nasilający lęk

Nie tylko osoby z podatnością na zaburzenia lękowe mogą
mieć tendencję do lęku. To naturalne ludzkie doświadczenie często wiedzie nas do zniekształconego obrazu sytuacji
i nawykowych działań, które podtrzymują codziennie trudności w funkcjonowaniu, takie jak prokrastynacja, unikanie
emocji i sytuacji stresowych. Często bowiem chcemy uciekać
przed niesprecyzowanym niebezpieczeństwem, nadmiernie
kontrolować niekontrolowalną przyszłość i podejmować
działania, ale tylko wtedy kiedy jesteśmy pewni ich pozytywnych skutków. To normalne – można by rzec, że staramy się
nie myśleć o rzeczach, które nam sprawiają przykrość, nie
odczuwać niepokojących objawów i nie pamiętać bolesnych
doświadczeń. Jednakże badania pokazują, że usztywnione
i chroniczne staranie się, aby wyrzucać bądź nie dopuszczać
do świadomości pewnych myśli, doznań, wyobrażeń czy
emocji, czyli tzw. unikanie doświadczenia (experiential avoidance),[9] nie tylko nie przynosi efektów pozytywnych, ale
jeszcze nasila te przeżycia i inne objawy psychopatologiczne
oraz ogólnie pogarsza samoregulację i jakość życia.[10,11]
Uważność i terapie na niej oparte (MBT)

Lęk i zaburzenia lękowe mimo istotnego komponentu
genetycznego są przede wszystkim efektem procesów uczenia się – wyuczonych reakcji lękowych. Skoro można się
wyuczyć reagowania na neutralne sytuacje nadmiernym zamartwianiem się, wzmożonymi reakcjami fizjologicznymi,
lękiem i unikaniem, to można też nauczyć się innego bardziej adaptacyjnego reagowania – zamiast awersji i unikania rozwijać akceptację i zaciekawienie. Uważność i terapie
oparte na uważności (mindfulness-based therapies – MBT)
sprzyjają rozwinięciu takiej zdrowszej relacji do własnego
doświadczenia lęku (doznań, myśli, emocji i wyobrażeń)
opartej na akceptacji, współczuciu i życzliwości.[12] Relacji, w której rozwijana jest poprzez trening uważności
otwarta, życzliwa i współczującą postawa w stosunku do
tego, co się doświadcza moment po momencie, np. objawów fizycznych lęku i obaw. Dzięki tej akceptującej postawie, zwiększonej umiejętności regulowania uwagi oraz nabywaniu zdolności postrzegania myśli jako myśli, a nie faktów (tzw. decentracja), możliwa staje się większa wolność

psychiczna od chronicznego lęku oraz większa elastyczność
poznawcza i behawioralna, sprzyjająca odwracaniu unikania i podejmowaniu działań poprawiających dobrostan psychiczny. Badania pokazują bowiem, iż zdolność do akceptacji i przyjmowania swoich wewnętrznych przeżyć takimi,
jakie są, w przeciwieństwie do prób ich usuwania przynosi
korzystne efekty w funkcjonowaniu, poprawiając samoregulację emocjonalną, np. jest predyktorem zdolności do
rzucenia palenia przez palaczy.[13]

Uważność i jej założenia
Uważność (mindfulness) ma swoje korzenie w różnych
tradycjach kontemplatywnych, szczególnie rozwiniętych
w psychologii buddyjskiej mającej 2500 lat. Opisuje się
w niej medytację uważności jako dostępną dla każdego metodę zmniejszania cierpienia i rozwoju pozytywnych jakości,
takich jak samoświadomość, mądrość, współczucie i równowaga emocjonalna.[14] Uważność w literaturze zachodniej definiowana jest jako stan nieoceniającej świadomości
tego, czego się doświadcza w bieżącym momencie, włączając w to własne myśli, doznania, uczucia oraz otoczenie,
z postawą otwarcia, akceptacji i zaciekawienia.[15,16]
Przez ostatnie 25 lat można zaobserwować narastające
zainteresowanie społeczności międzynarodowej naukowców i klinicystów uważnością oraz jej zastosowaniami
w leczeniu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych,
a także w innych obszarach życia (np. edukacji).
Istnieją różne definicje i robocze ujęcia uważności,[38]
akcentują one zwykle trzy elementy:
■■ intencjonalność, czyli celowość kierowania uwagi,
■■ teraźniejszy moment, czyli co jest doświadczane tu i teraz,
■■ jakość tej postawy, w tym przede wszystkim akceptację,
otwarcie i zaciekawienie.
W stanie uważności, niezależnie od emocjonalnych czy
poznawczych znaczeń, bieżące doświadczenie jest przyjmowane i badane z postawą otwartości i zainteresowania,
jak również współczucia w stosunku do trudnych i bolesnych przeżyć. Najnowsze modele uważności konceptualizują ją również jako umiejętność metapoznawczą.[17]
Uważność nie jest wszakże tylko techniką ani metodą terapeutyczną – chociaż istnieje wiele różnych sposobów jej
rozwijania i metod terapeutycznych opartych na jej praktykowaniu – lecz jak twierdzą niektórzy, pewnym sposobem bycia w świecie.
Wzrost zainteresowania klinicznego uważnością rozpoczął się już w latach 80. XX wieku, kiedy opublikowano
pierwsze artykuły pokazujące korzystne efekty terapeutyczne opracowanego przez pioniera uważności Jona Kabata-Zinna programu redukcji stresu opartego na uważności
(mindfulness-based stress reduction – MBSR) u chorych
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cierpiących na przewlekłe zespoły bólowe i inne zaburzenia
związane ze stresem.[18]
MBSR była pierwszą uznaną metodą, w której praktyka uważności stanowiła podstawowy element interwencji
leczniczej. Na jej podstawie, w latach 90. XX wieku z myślą
o redukcji nawrotów depresji opracowano terapię poznawczą opartą na uważności (MBCT),[19] będącą połączeniem
MBSR i elementów terapii poznawczo-behawioralnej depresji. W kolejnych latach pojawił się szereg zbliżonych metod terapeutycznych opracowanych z myślą o konkretnych
zaburzeniach, np. zapobieganie nawrotom oparte na uważności w uzależnieniach.
Wspólną ich cechą jest nacisk na rozwijanie uważności
poprzez trening uważności, który stanowi jeden z głównych mechanizmów terapeutycznych. W metodach tych
ma zastosowanie szereg zarówno formalnych (uważność
oddechu, skanowanie ciała, uważna praca z ciałem), jak
i nieformalnych (zachęcanie do uważnego wykonywania
czynności domowych) ćwiczeń medytacyjnych rozwijających uważność, poza tym znajdują się tu elementy psychoedukacji dotyczące danej problematyki. Te terapie (interwencje) oparte na uważności (MBT lub MBI), z których
najbardziej popularne i najlepiej zweryfikowane empirycznie to MBSR i MBCT, mają zwykle format grupowy i są
krótkoterminowe, typowo jest to osiem cotygodniowych
sesji po dwie i pół godziny.
Badania i dowody skuteczności

Szereg badań opublikowanych w ostatniej dekadzie
wskazuje, że MBT istotnie zmniejszają objawy lękowe
w różnych zaburzeniach lękowych, w tym w:
■■ fobii społecznej,[20,37]
■■ zaburzeniu lękowym uogólnionym,[21]
■■ zaburzeniu lęku o zdrowie,[22]
■■ zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym,[23]
■■ zaburzeniu panicznym, jako czynnik terapeutyczny
istotnie poprawiający wyniki farmakoterapii.[24]
Wykazano również redukcję stresu, poprawę jakości życia i dobrostanu w populacjach nieklinicznych.[25,26]
Ostatnio opublikowane metaanalizy[27,28] wskazują,
że MBT istotnie zmniejszają objawy lękowe i depresyjne
zarówno w pierwotnych zaburzeniach psychicznych, jak
i wtórne do zaburzeń somatycznych. Skuteczność MBT
okazała się lepsza od innych aktywnych interwencji, takich
jak terapia podtrzymująca, psychoedukacja czy relaksacja,
oraz podobnie skuteczna jak terapia poznawczo-behawioralna i farmakoterapia.[28]
Wyniki ostatnio opublikowanej dość rygorystycznej metaanalizy badań randomizowanych nad MBT w aktualnych
epizodach zaburzeń lękowych i depresyjnych wskazują jednoznacznie na jego pozytywne efekty w ostrym zaburzeniu
depresyjnym, jednakże mniej przekonujące dowody zebrano
na jego skuteczność w ostrych zaburzeniach lękowych.[36]
4

Trzecia fala
Uważność jest również podstawowym elementem nowych
podejść terapeutycznych, określanych jako trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej.[29] W trzeciej fali, w przeciwieństwie do klasycznej CBT, nacisk kładziony jest nie tyle
na modyfikację i restrukturyzację poznawczą, ile na zmianę
postawy osoby w stosunku do jej przeżyć (w stronę bardziej
akceptującej i otwartej), a także na zmianę samego procesu
myślenia.[30] Wśród terapii trzeciej fali najbardziej udokumentowane i popularne to:
■ dialektyczno-behawioralna terapia (DBT)[31] mająca
zastosowanie przede wszystkim w leczeniu osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza,
■ terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)[32] mająca zastosowania w różnych problemach psychicznych, w tym
lękowych.
Wyniki niedawno opublikowanej metaanalizy niewielkiej, ale rosnącej liczby badań tej metody, opierającej się
głównie na uważności, rozwijaniu akceptacji oraz realizacji
wartości, wykazały, że jest ona równie skuteczna co CBT
w zaburzeniach lękowych oraz zaburzeniach ze spektrum
obsesyjno-kompulsywnego (OCD).[33]
Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na efekty mózgowe treningu uważności mogące tłumaczyć jego
korzystny efekt w regulacji emocjonalnej, w tym zaburzeniach lękowych. Przykładowo, w jednym z badań przeprowadzonym przez Hölzel i wsp. (2010), badającym redukujący stres efekt treningu uważności (MBSR) na amygdalę
okazało się, że wraz z subiektywną oceną obniżenia stresu
uczestników po ośmiu tygodniach treningu zmniejszała się
objętość istoty szarej w prawej amygdali. Wydaje się, że ta
zmiana morfometryczna, a także doniesienia o zwiększonej
aktywacji kory hipokampa i przyśrodkowej kory przedczołowej[34] mogą mieć związek z poprawą regulacji emocjonalnej u osób po treningu uważności.
Goldin i Gross (2010) wykazali ponadto redukcję aktywacji amygdali po MBSR u pacjentów z fobią społeczną.
Powyższe zmiany aktywności neuronalnej są zbliżone do
zmian obserwowanych w procesach ekstynkcji w lęku, co
sugeruje, że trening uważności zwiększa zdolność do wygaszania strachu. Rosnące dowody neuronaukowe wskazują, że praktyka uważności powoduje zmiany w neuroplastyczności w takich strukturach, jak przedni zakręt obręczy
(ACC), kora wyspy (Insula), skrzyżowanie skroniowo-potyliczne, sieć czołowo-limbiczna oraz sieć stanu dowolnego (default mode network).[35] Powyższe zmiany w tych
strukturach wydają się mechanizmem mózgowym związanym z poprawą samoregulacji w następstwie treningu
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uważności. Uważa się, że wywiera on swoje korzystne efekty w wyniku następujących synergistycznych procesów:
poprawy regulacji uwagi, zwiększonej świadomości ciała,
lepszej regulacji emocjonalnej (włączając w to zdolność do
modyfikacji myślenia i ekstynkcji) oraz zmiany w perspektywie na ja.[35]
Uważność i terapie na niej oparte to stosunkowo nowe
zjawiska na mapie oddziaływań klinicznych w psychiatrii.
Pomimo że dotychczasowe wyniki wydają się dość obiecujące, to potrzeba dalszych badań nad określeniem ich
skuteczności i użyteczności klinicznej.
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