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Co to bolest je?

Bolest je náš přítel



• Míra bolesti vždy záleží, zda mozek považuje 
situaci za nebezpečnou (rozhoduje ve 100%
případů)

Bolest



Descartes
16. století
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Neurotag, interneuronální síť



Bolest
Množství poškození tkáně neodpovídá míře „pálení“ nociceptorů

válečné historky vs říznutí papírem



Beecher 1956

Zranění v bitvě = konec utrpení



Bolest

• Bolest závisí na kontextu

(říznutí u houslisty, pohlaví vyšetřujícího)







Bushnell, 1999

Pozornost věnována stimulu Pozornost věnována hudbě



Sawamoto, 2000

Bolestivý
(očekává bolest)

Teplý
(očekává bolest)

Teplý
(očekává teplo)



Bolest

Fisher et al 1995



Pojďme si to shrnout ☺

Platí toto tvrzení?

nocicepce = bolest

NE!
Bolest nekoreluje se stavem tkáně či aktivitou nociceptorů



Bolest

Vždy záleží na 
kontextu

Bolest slouží k naší 
ochraně (nedává 
nám informace o 
poškození našeho 

těla)

Každá bolest je 
skutečná



Nociceptory

• Aδ,       a C vlákna
• Volná nervová zakončení

Typy nociceptorů:

• mechanické
• termické
• chemické
• polymodální

Aβ
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Termické nociceptory

Nociceptivní informace: bradykinin, 
prostaglandin, serotonin, slabé 
kyseliny, ˃ 45⁰

Nociceptivní informace: bolestivý 
chlad < 15 ⁰



Mechanické nociceptory

Nav1.7 receptor



Chemické nociceptory



Dráhy nocicepce:

• Tr. spinothalamicus

• Tr. spinoreticularis

• Tr. spinomesencefalicus

Není žádné jedno centrum bolesti



Poranění tkáně



Lokální zánětlivá odpověď



Imunologická odpověď při poranění



Lokální zánětlivá odpověď



Periferní senzitivizace 1



Periferní senzitivizace 2

„Vmezeření“ nových iontových kanálů



Léčebná funkce nociceptorů



Léčebná funkce nociceptorů

• 3 druhy peptidů (substance P)

vazodilatace

Aktivace imunitních buněk



„…bolest je přítel, pokud cítíš bolest, tak víš, že 
se léčíš…“

Léčebná funkce nociceptorů



Centrální senzitivizace 



↓ membránový potenciál spinálních 
nociceptorů

↑ účinnost intových kanálů spinálních 
nociceptorů

Centrální senzitivizace 1



Hojení tkáně ve vztahu k bolesti
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↑ sensitivita umocňuje hojení tkáně a 
předchází sekundárnímu poškození tkáně
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Tkáň je zahojená ale bolest přetrvává

Hojení tkáně ve vztahu k bolesti



Reorganizace kortexu

Senzitivizace neurotagu

Centrální senzitivizace 2
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Centrální senzitivizace 2
(neurotag, interneuronální síť)

↑senzitivita neuronů interneuronální síťě

Spousta degenerativních změn

Moje bederní páteř je nestabilní



Centrální senzitivizace 2

↓ intrakortikální inhibice



Centrální senzitivizace 2



Centrální senzitivizace 2



Diferenciální diagnostika

Mechanická problematika
(periferní problematika)

Nemechanická problematika
(centrální senzitivizace)

McKenzie

Anamnéza !!!
Dotazník kineziofóbie

Bolest odpovídající segmentální/derm. 
distribuci 

Konzistentní nález
↓ YFF



Örebro Musculoskeletal Pain Screening 

Questionnaire
(krátká verze)

1. Bojím se, že bych se mohl zranit, když bych teď cvičil 1 2 3 4

1. Pokud bych se snažil bolest překonat, zhoršila by se
1 2 3 4

1. Mé tělo se mi snaží říct, že je semnou něco v nepořádku
1 2 3 4

1. Bolest, kterou teď pociťuji by se zmírnila při cvičení 1 2 3 4

1. Ostatní mou bolest neberou dostatečně vážně 1 2 3 4

1. Zranění, které jsem za celý svůj život nasbíral se nyní podílí na mé bolesti 1 2 3 4

1. Bolest znamená, že je mé tělo zraněné
1 2 3 4

1. To, že něco zhoršuje mou bolest ještě neznamená, že je to nebezpečné 1 2 3 4

1. Obávám se, že bych se při pohybu mohl zranit 1 2 3 4

1. Tím, že se budu vyhýbat všem nepotřebným pohybovým aktivitám, tak předejdu zhoršení bolesti
1 2 3 4

1. Nebyl bych v takové bolesti, kdyby se v mém těle neodehrávalo něco nebezpečného 1 2 3 4

1. I když jsem nyní v bolesti, pohyb by mi prospěl 1 2 3 4

1. Když mě něco začne bolet, znamená to, že bych s tou aktivitou měl přestat abych se nezranil
1 2 3 4

1. S mojí kondicí není bezpečné být pohybově aktivní 1 2 3 4

1. Nemohu dělat vše co ostatní dělají, protože se mohu při tom lehce zranit 1 2 3 4

1. Přestože mě něco způsobuje bolest, nemyslím si, že je to nebezpečné 1 2 3 4

1. Nikdo by neměl cvičit, pokud je v bolestech 1 2 3 4



Anamnéza !!!

vBolest se stěhuje
Myšlenka pohybu 
vyvolá bolest

v
Bolest vzniká a mizí 
nezávisle na pohybu

vBojím se hýbat 
abych se nezranil



Diferenciální diagnostika

Mechanická problematika
(periferní problematika)

Nemechanická problematika
(centrální senzitivizace)

MIX

McKenzie Explain pain
Graded motor imagery



Terapie
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Tkáň je zahojená ale bolest přetrvává

Hojení tkáně ve vztahu k bolesti



Většina metod je založena na ovlivnění 
poškozené tkáně

Disektomie

Opich fasetového kloubu

Mckenzie Posilování HSSP



Terapie 1

Explain pain



Terapie 1



Lee 2016



Terapie 2

Graded motor imagery



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination



Centrální senzitivizace 2
(neurotag, interneuronální síť)
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Bolest

… stačí se podívat, jak se někdo 
předklání a bolí mě to za něj…



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination

Implicitní aktivace premotorického kortexu

• ↓ senzitivitu interneuronální sítě
• ↑ intrakortikální inhibici  



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination

http://www.gradedmotorimagery.com/ 219kč

http://www.gradedmotorimagery.com/


Prostorová diskriminace
Left/right discrimination



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination



Prostorová diskriminace
Left/right discrimination



Cvičení v představě

• ˃ 90% úspěšnost
• Rychlost < 2 sek



Cvičení v představě

Explicitní aktivace primárního motorického a senzitivního kortexu



Cvičení v představě



Cvičení v představě



Mirror terapie

Explicitní aktivace primárního motorického a senzitivního kortexu



Cvičení v představě



Děkuji
martin.srp@vfn.cz


