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Przewlekły stres może wpływać
na zdolność organizmu
do regeneracji po fizycznym,
psychicznym lub emocjonalnym
stresie. Prawdopodobnie
z tego powodu większość ludzi
w pewnym momencie swojego
życia zmaga się ze zmęczeniem
nadnerczy. Szacuje się,
że prawie każda osoba
może do pewnego stopnia
doświadczyć tej dolegliwości
w szczególnie stresującym
momencie swojego życia.
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Zmęczone
nadnercza
– co to?
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ymptomy, tj. trudności ze skupieniem się, niski nastrój i problemy ze snem mogą być rezultatem wielu zaburzeń. Jednak coraz
więcej osób zaczyna zdawać sobie
sprawę, że połączenie tych problemów
zdrowotnych często wskazuje na początek zmęczenia nadnerczy.

Co to są nadnercza?

Twoje nadnercza to dwa narządy wielkości kciuka, które znajdują się nad nerkami i są częścią układu hormonalnego.
Biorą udział w wytwarzaniu ponad 50
hormonów, które kierują prawie każdą

Styl życia
Sen i odpoczynek

Warto zastosować następującą zasadę: 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku
i 8 godzin snu. 8 godzin snu to minimum. Warto w związku z tym kłaść się spać
przed 23.00, a najlepiej o 22.00.

Całkowite odstresowanie

Warto zastanowić się nad ograniczeniem pracy i obowiązków oraz nad wyeliminowaniem z życia jak największej liczby czynników powodujących emocjonalny lub psychiczny stres.

Lżejsza forma wysiłku fizycznego

Mimo że dla wielu osób może to brzmieć wręcz niewiarygodnie, to w przypadku wypalenia nadnerczy wskazane jest zrezygnowanie z nadmiernego
wysiłku fizycznego. Lepiej w tym czasie uprawiać „łagodne” ćwiczenia, jak
na przykład spacery, joga lub pływanie rekreacyjne.

Relaks

Warto odpoczywać i przeznaczyć trochę czasu tylko dla siebie każdego dnia,
aby zregenerować się nie tylko fizycznie, ale także psychicznie.

Odżywianie:

Odpowiednie nawodnienie jest niezwykle ważne. Niektóre osoby cierpiące
na wypalenie nadnerczy mogą mieć niedobory minerałów w organizmie i mieć
odwodnienie, dlatego warto dodać odrobinę naturalnej soli do wody.
Posiłki powinny być spożywane powoli, w mniejszych ilościach o stałych
porach i być bogate w składniki odżywcze. Nie należy pokarmu spożywać
w pośpiechu.
Pamiętajmy o spożywaniu zdrowych tłuszczów, takich jak olej kokosowy,
masło klarowane, oliwa z oliwek, tłuste ryby, awokado.
Spożywanie dużej ilości warzyw, zwłaszcza kapustnych, takich jak kalafior,
brokuły czy brukselka, zapewni odpowiednią ilość wartościowych składników
odżywczych i witaminy C zarówno dla całego organizmu, jak i dla samych nadnerczy.
Moczone orzechy i nasiona, tj orzechy włoskie, migdały, nasiona dyni, chia, lnu,
też powinny znaleźć się w codziennej diecie.

Pomocne suplementy

Witamina C, witamina B (zwłaszcza B5 i B6 oraz B12 i kwas foliowy), witamina
D3, cynk, magnez, probiotyki, ashwagandha – indyjski żeń szeń, bazylia azjatycka (w postaci suplementu lub herbaty) – inaczej Tulsi/Holy Basil, olej rybny
– tran (EPA/DHA).
funkcją organizmu, z których wiele jest
niezbędnych do życia. Nadnercza ściśle
współpracują z podwzgórzem i przysadką mózgową w układzie znanym
jako oś podwzgórze-przysadka-nadnercza (oś HPA).
Gruczoły nadnerczy odgrywają
ogromną rolę w odpowiedzi na stres. Oto
jak to działa. Twój mózg rejestruje zagrożenie, zarówno emocjonalne, psychiczne,
jak i fizyczne. Rdzeń nadnerczy uwalnia
kortyzol i hormony adrenaliny, aby pomóc
zareagować na zagrożenie (reakcja walki
lub ucieczki), napływa krew do mózgu,
serca i mięśni. Kora nadnerczy następnie uwalnia kortykosteroidy, aby tłumić
procesy, takie jak trawienie, odpowiedź
układu odpornościowego i inne funkcje,
które nie są konieczne do natychmiastowego przeżycia.

Co to jest zmęczenie
nadnerczy i czym jest
spowodowane?

Stosunkowo nowy termin „zmęczenie nadnerczy” został zaproponowany
w 1998 roku przez dr Jamesa L. Wilsona,
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lekarza medycyny naturalnej i kręgarza.
Przyjął on założenie, że nadmierna stymulacja nadnerczy przez długotrwały
stres może prowadzić do niespójnego
poziomu kortyzolu (hormonu stresu)
we krwi.
Dr Wilson opisuje postępowanie zmęczenia nadnerczy w ciągu dnia
w następujący sposób: „Budzisz się i nie
możesz funkcjonować bez znacznej ilości kofeiny. W końcu poczujesz zastrzyk
energii we wczesnych godzinach porannych. Potem poziom energii spada około
godziny 14:00, wzrasta około 18:00.
i znowu spada około godziny 21:00. Twoja
energia w końcu osiąga szczyt o 23:00”.
Głównym problemem związanym
z rozpoznawaniem lub diagnozowaniem
zmęczenia nadnerczy jest trudność odróżnienia jego objawów i wzorców od innych
zaburzeń. Parametry tego stanu są niespecyficzne, co niestety wywołało wiele
kontrowersji. Diagnoza tego stanu jest
trudna, ponieważ poziom hormonów
stresu zwykle spada do poziomu, który
medycyna konwencjonalna nazwałaby
„normalnym zakresem”.
Wielu praktyków medycyny naturalnej wie, z doświadczenia w praktyce
medycznej i popierających dowodach
naukowych, że ta dolegliwość jest bardzo realna i wiąże się z wieloma powikłaniami.
Najczęściej powodem zmęczenia
nadnerczy jest po prostu współczesny
styl życia, oparty na byciu w ciągłym
pośpiechu i stresie. Mimo że nadnercza powstały przede wszystkim w celu
pomocy naszemu organizmowi w walce
ze stresem, to za dużo stresu może łatwo
zniszczyć ich pracę. Stres emocjonalny
(zwłaszcza ten utrzymujący się przez dłuższy okres) lub trauma mogą łatwo doprowadzić do wypalenia nadnerczy poprzez
wzmożone wydzielanie hormonów nadnerczy, co z kolei może skutkować uczuciem przemęczenia i wypalenia.
Do czynników powodujących zmęczenie nadnerczy można zaliczyć także:
l nadużywanie kofeiny i innych środków stymulujących,
l zła higiena snu,
l ekspozycja na sztuczne jasne światło,
l niewłaściwa dieta, bogata w przetworzone jedzenie, a uboga w wartościowe składniki odżywcze,
l narażenie na zanieczyszczenie środowiska (powietrza, wody),
l długotrwały lekki stres w pracy lub
problemy rodzinne.

Przywrócenie równowagi
w nadnerczach

Wypalenie nadnerczy nie jest niestety
dolegliwością, na którą wystarczy wziąć
tabletkę, a choroba „sama się wyleczy”.
Przez to, że jest ona zwykle spowodowana przez trwające kilka lat czynniki
eksploatujące nadnercza, potrzeba minimum od 6 miesięcy do nawet kilku lat,
aby całkowicie wyleczyć się z tego problemu. Proces leczenia powinien bazować bardziej na pielęgnacji organizmu
i dostarczaniu mu odpowiednich składników odżywczych.

