
Jak porozumět příčinám vašich bolestí

Převzato z webové stránky NASS (National Ankylosing Spondilitis Society), která sdružuje  
pacienty s Bechtěrevovou chorobou ve Velké Británii - http://www.nass.co.uk/

Pochopení příčiny vašich bolestí může být jednou z cest k úlevě od bolest. Je důležité vědět, 
že ani tehdy, když vás sužují bolesti, vás to fyzicky nijak nepoškozuje. Pro pacienty 
s Bechtěrevovou chorobou je toto zásadní poznatek, protože hlavní formou léčby je cvičení. 
V krátkodobém výhledu může cvičení způsobovat silnější pocit bolesti, ovšem z dlouho-
dobějšího pohledu přináší pravidelné cvičení celkové zlepšení fyzické kondice, síly 
i pohyblivosti. Tím se následně zase intenzita chronických bolestí snižuje.

Co je to bolest?
Bolest může rozdělit do dvou kategorií, bolest akutní a bolest chronickou.
Akutní bolest je obvykle krátkodobá, trvá od řádově vteřin až po hodiny, dny, případně 
i týdny. Akutní bolest funguje jako výstražný signál pro organizmus, že mohlo dojít 
k nějakému zranění. Některým typům akutních bolesti, jako je například bolest zad, nebo 
bolest hlavy, se dá odpomoci i bez nějakého zvláštního léčení, bolest obvykle časem ustane 
sama. Jiné typy akutních bolestí mohou být závažnější, jako je tomu v případě zánětu slepého, 
zde je samozřejmě nezbytný rychlý lékařský zásah s následující úlevou od bolesti.
Chronická bolest je taková bolest, která se vyskytuje ve většině dní a je v trvání od 3 měsíců 
až po období mnoha let. Bechtěrevova nemoc je provázena chronickými bolestmi, jejichž 
průběh a intenzita se v průběhu nemoci mění a není ani u každého pacienta stejná. Jako 
příklad se dá uvést zkušenost mnoha pacientů, že mají dobré dny s minimálními bolestmi 
a zase špatné dny, období tzv. „vzplanutí“ nemoci, kdy po řadu dní i týdnů trpí krutými 
bolestmi.

Různé typy chronické bolesti
Nociceptivní bolest, tj. podráždění nociceptorů, tj. receptorů zprostředkujících vnímání bolesti 
způsobených např. zánětem, nádorem, případně poraněním tkáně. Nociceptivní znamená 
jednoduše „způsobující bolest“, právě Bechtěrevova choroba může sloužit jako příklad 
nociceptivní bolesti.
Neuropatická bolest je způsobována poškozením nervů, míchy nebo mozku. Typickým 
příkladem neuropatické bolesti je pásový opar, který se vyskytuje po infekci virem planých 
neštovic. Bolest je často popisována jako pálení, ostrá bolest nebo pocit brnění. Mnoho 
nemocí způsobuje chronickou bolest, která v sobě zahrnuje jak nociceptivní, tak 
i neuropatickou složku.

Jak pociťujeme bolest
Je celá řada jednotlivých prvků organizmu, které přispívají k pocitu bolesti. V našem těle jsou 
totiž miliony senzorů zvaných nocireceptory, jsou to jednoduše čidla, která reagují 
na bolestivé podněty. Když dojde k poškození tkáně, pak pomocí zmíněných čidel je 
prostřednictvím nervů vyslána příslušná zpráva do centrálního nervového systému. 
Mícha má v našem vnímání bolesti velmi důležitou úlohu, je to totiž svazek specializovaných 
nervů a buněk rozložených podél páteře. Ve spodní části lebky je napojena na tzv. mozkový 
kmen, což je nejspodnější část mozku. Ne každá zpráva o bolesti se dostane až do mozku, 
všechny se sice dostanou do míchy, ale některé jsou zde blokovány.
Mozek je ta hlavní část organizmu, která je spojená s naším vnímáním bolesti. Mozek nám 
pomáhá v lokalizaci místa odkud bolest přichází, jakým způsobem na bolest reagovat a jak 



se s bolestí vyrovnat. Mozek je také centrem, kde se soustřeďuje naše myšlení a kde vznikají 
pocity úzkosti a emoce vyvolané bolestí.

Teorie bolesti
V roce 1965 dva vědci, profesoři Melazack a Wall přišli s nápadem, že v míše je jakási 
„brána“, která dovoluje posílat zprávy do mozku. Jako příklad můžeme uvést třeba informaci 
přenesenou nervy o tom, že někde byl nějaký dotek nebo tlak. Když je „brána“ uzavřena, pak 
zpráva o bolesti do mozku nedorazí a pocit bolesti nenastane. Následující příklad to jednoduše 
demonstruje.
Pokud si poraníme loket, máme tendenci si ho třít, to je prakticky okamžitá automatická 
reakce. Pokud si loket třeme, pak máme pocit, že bolest pomíjí, případně je slabší, protože 
působíme na další nervy a výsledkem je uzavření „brány“. Musíme si ale uvědomit, že my 
tuto „bránu“ nemůžeme otvírat, ani zavírat. Ovšem když mozek dostane ještě jiné zprávy, 
nebo signály, jak bylo uvedeno výše, pak může být bolest méně intenzivní.

Způsoby ovlivňování pocitu bolesti u Bechtěrevovy choroby
V případě Bechtěrevovy choroby je bolest 
potlačována kombinací léků na potlačení bolesti 
a patřičného cvičení. První instancí z hlediska 
medikamentózní léčby je pro vás obvodní lékař 
nebo revmatolog. Pokud má revmatolog potíže 
s utlumením vašich bolestí, pak vám může 
navrhnout návštěvu Centra bolesti.
Ve Velké Británii existuje asi 300 Center bolesti, 
většinou přidružených k nemocnicím, kde působí 
personál z různých oborů medicíny, včetně 
pracovního lékařství, psychologové, lékaři, 
sestry a fyzioterapeuti. Všichni se společně snaží 
pomoci lidem trpícím silnými bolestmi,
Centra bolesti nejsou všechna stejná, ale obvykle 
nabízejí různé způsoby léčby cílené na potlačení 
dlouhodobých bolestí, například 
medikamentózní léčbu léky potlačujícími bolesti, 
injekční preparáty, hypnoterapii, akupunkturu 
apod. Do Centra bolesti potřebujete doporučení 
od svého obvodního nebo nemocničního lékaře.
Poznámka překladatele – obdobná Centra 
bolesti se stejným zaměřením existují i v ČR.

Techniky zvládání bolesti
V Centrech bolesti jsou užívány techniky, které mohou pomoci při při snižování intenzity 
bolestí

Naučte se relaxovat
Umění odpočívat a uvolnit se je přínosné pro každého, zdravého i nemocného. Pocity klidu 
a uvolnění mohou příznivě ovlivňovat celou řadu aspektů lidského života, počínaje spánkem, 
koncentrací na složitější úkoly a konče uvolněním stresu a napětí. Pokud trpíte bolestmi, pak 
hraje relaxace ještě daleko významnější roli. Často může být bolest důsledkem nadměrného 
napětí svalů, čím je tenze větší, tím je pravděpodobnější, že vyvolává i větší bolest. Když 



se naučíte se náležitě uvolnit a snížit svalové napětí, pak se často sníží i pocit bolesti. 
V důsledku bolesti bývá člověk často rozrušený, plný pocitů úzkosti a bezmoci, v důsledku 
toho se bolest hůře zvládá. když se ale naučíte správně relaxovat, uklidní vás to a budete se 
lépe ovládat  navzdory bolesti.
Bolest také může negativně ovlivňovat i váš spánek, umíte-li správně relaxovat, může vám to 
pomoci jak usínání, tak i v případě, že vás bolest vzbudila a opět se pokoušíte usnout.
Správné dýchání je zásadní a nezbytnou součástí správné relaxace. Cílem správného dýchání 
je co největší naplnění plic vzduchem. Dýchání umožňuje sval zvaný bránice, který stlačí vaše 
břicho a umožní plicím maximální roztažení a naplnění potřebným množstvím vzduchu.
Cvičení dýchání: Dejte jednu ruku na prsa a druhou opřete o žaludek, Pak se zkuste zhluboka 
nadechnout a držet ruku na horní části prsou v klidu, zatímco druhou tlačíte na váš žaludek. 
Pokud používáte brániční dýchání, nepotřebujete k dýchání používat ramena nebo hrudník 
a tím se může pomoci k uvolnění napětí ve vašem krku a ramenou.

Uvolnění svalů
Nejprve si najděte pohodlnou pozici v sedě nebo vleže, můžete i zavřít oči.
Fáze 1
Zhluboka se nadechněte, zadržte na chvíli dech a pak zvolna vydechněte. Po vydechnutí tělo 
co nejvíce uvolněte. Znovu se nadechněte a pomalu vydechujte.
Nyní se vraťte k normálnímu dýchání, Snažte se nedělat příliš mnoho hlubokých nádechů 
za sebou, aby se vám nezatočila hlava a neměli jste pocit závratě.
Fáze 2
Když jste připraveni, zkuste uvolnit napětí svalů vašeho obličeje, krku, ramen, paží, rukou 
a nohou. Procházejte takto postupně celým tělem. Až si to vyzkoušíte, uvolňujte napětí vždy 
po výdechu a představujte si, že veškeré napětí úplně mizí.
Fáze 3
Když uvolňujete vaše svaly, opakujte si slovo 
uvolnění nebo klid a pohoda. Zkuste si představit 
klidnou a pohodovou scenérii, třeba z vaší 
dovolené. Pokud j pro vás obtížné si nějakou 
takovou scenérii vybavit, pak zaostřete na nějakou 
část místnosti a soustřeďte na ni veškerou 
pozornost.
Zapamatujte si: Naučit se správné relaxaci, dá to 
práci a vyžaduje to také jistou zručnost a určitou 
praxi, než se bude relaxovat správně. Proto buďte 
trpěliví, zkoušejte každý den procvičovat výše 
zmíněné techniky a brzy zaznamenáte, že se vám to daří stále lépe. Časem budete schopni tyto 
techniky procvičovat kdekoliv, kde se budete nacházet, v autobusu, v kanceláři nebo při 
procházce.

Techniky rozptýlení bolesti
Techniky „rozptýlení bolesti“ mohou být při zvládání bolestí velmi přínosné. Sice bolest jako 
takovou v plném rozsahu neodstraňují, nicméně pomáhají při jejím omezení a ohraničení. 
Tou úplně nejjednodušší technikou je odpoutání vaší mysli od bolesti. Čím více smyslů 
požijete při této technice, tím lépe se vám bude dařit blokovat signály z míst bolestí.



Techniky odpoutání mysli od bolesti, jak je provádět
Zavřete oči a myslete na nějakou hezkou, pohodovou a relaxační scenérii. Třeba že jste 
ve vaší zahradě a je krásný slunný den, nebo poleháváte na pláži na krásném tropickém 
ostrůvku. Představujte si, že jste opravdu na tom místě a zaměřte se na následující:

Co tam vidím?
Jsem sám?
Kdo je tam se mnou?
Co cítím?
Co slyším?
Cítím teplo?
Jak se celkově cítím?

Pokud se těšíte na nějakou nadcházející událost, 
jako je dovolená nebo večírek s přáteli, pokuste 
se naplánovat, jak to bude probíhat. Promýšlejte 
všechno do nejjemnějších detailů a zaměřte se zejména na všechny příjemné věci, které vám 
akce přináší. Soustřeďte se také na všechny vizuální aspekty, které akce obnáší. A pak 
se pokuste sami sobě popsat věci, které vidíte, například tapety, vzorce na koberci, co mají 
lidé na sobě.
Hrajte si v hlavě se slovy, případně hrajte i slovní nebo číselné hry, případně tvořte anagramy 
(přesmyčky) ze jmen vašich známých.
Čtěte nějakou knihu nebo poslouchejte hudbu a snažte se zaměřit na příběh, který vám kniha 
vypráví, případně jaké emoce ve vás hudba vyvolává.

Soustředění na bolest
Představte si, že se na svoji bolest díváte z velké dálky. Neuvažujte o tom, jak moc to bolí, 
pouze se soustřeďte a popisujte to sami sobě. Co je to za pocit a odkud přichází. Je to stejné, 
jako kdybyste pozorovali bolest z těla někoho jiného. Pokuste se nedat se bolestí rozrušit, 
místo toho si zkuste představit, že ta bolest nepatří k vám. Tato technika může být velmi 
účinná, zejména tehdy, když právě relaxujete.
Zkuste si svoji bolest představit jako nějaký tvar, který má barvu, konzistenci a zvuk. Velmi 
se na ten tvar soustřeďte a pokuste se ho zmenšit, zlehčit, změkčit, zklidnit, až se úplně 
rozplyne.
Někteří lidé považují za snadnější dát bolesti jiný „štítek“, tím že si ji představují jako něco 
jiného, než bolest a úzkost. Jako příklad, když je bolest „horká a pulzující“, může to 
odpovídat stejnému pocitu, jako když jste na horkém slunci.

Z anglického originálu přeložil: Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)


	Jak porozumět příčinám vašich bolestí
	Co je to bolest?
	Různé typy chronické bolesti
	Jak pociťujeme bolest
	Teorie bolesti
	Způsoby ovlivňování pocitu bolesti u Bechtěrevovy choroby
	Techniky zvládání bolesti
	Naučte se relaxovat
	Uvolnění svalů
	Techniky rozptýlení bolesti
	Techniky odpoutání mysli od bolesti, jak je provádět
	Soustředění na bolest

