
Parunāsim par  ziloni istabā 



Kad saskaramies ar 
sāpēm, daudzi cilvēki 

izvairās runāt par 
smadzenēm



Kāpēc šī tēma ir tik nepatīkama?



Daudzus gadus 
dažiem ārstiem bija 

vienkāršots 
skatījums uz sāpēm



Viņi uzskatīja, ka ķermeņa sāpes bija vai nu 
fiziska, vai psiholoģiska rakstura



Ja ārsts nevarēja atrast sāpju cēloni, tas nozīmēja, 
ka “tu sāpes tikai iztēlojies”,  
vai arī “tev sāp, jo esi traks” 



Saskaņā ar manām 
analīzēm, jums 

nevajadzētu izjust tādas 
sāpes. Jūs esat tās 

“izdomājis”



Un ieteikums bija saņemt psiholoģisku 
palīdzību

Dakter, es tiešām nedomāju, 
ka manas sāpes ir radušās 

tikai dusmu dēļ



Kad ārsti uzskatīja, ka ir noskaidrojuši 
problēmu, tad sāpes bija fiziskas



Un fiziskas sāpes 
bija jāārstē ar 

fiziskām 
metodēm



Novecojušā uzskata dēļ 
“smadzeņu” pieminēšana jebkurā 

situācijā var radīt pārpratumus

Jūs sakāt, ka 
manas sāpes ir 

tikai iedomas? Kā 
jūs uzdrīkstaties!!

Smadzenes? Ne 
jau man! Man MR 
uzrāda muguras problēmas! 



Par laimi, pēdējo 20 gadu laikā zinātnes 
izpratne par sāpēm ir uzlabojusies



Priekšstats par to, ka 
sāpes ir tikai 

psiholoģiskas vai 
fiziskas ir apgāzts un ir 

jāaizmirst



Zinātniski ir pierādīts, ka visas 
sāpes ietver divus faktorus
Ķermeņa sāpju 

sensoros uztvertus un   
pa nerviem pārvadītus 

signālus

Sarežģītu smadzeņu (tas ir, 
psiholoģisko faktoru)


analīzi un interpretāciju



Kad nervi tavā ķermenī sajūt briesmas, tie 
nosūta signālu uz smadzenēm 

nervu signāls
 uz 

smadzenēm



Bet tava 
ķermeņa 
nervi ne 

tikai 
nozvana 

sāpju 
signālu 

smadzenēs



Tavas smadzenes 

(tev to nemaz neapzinoties) 

vispirms analizē nervu 
signālus



Un 
pamatojoties  
uz daudziem 
faktoriem, 

tavas 
smadzenes 

rada nelielas 
vai stipras 
sāpes vai 
nerada 

sāpes vispār 



Arī fiziskas 
traumas gadījumā 

smadzenes 
vienmēr ir tās, 
kas izlemj, cik 
stipras sāpes 

jutīsi



Tu neesi 
vienīgais, 
ja uzskati, 
ka tas ir 
dīvaini!



Tūkstošiem gadu 
neviens nezināja 
par smadzeņu 

aktīvo lomu sāpju 
radīšanā



To atklāja pavisam nesen,

jo tika izgudrotas


smadzeņu skenēšanas iekārtas



Tagad mēs zinām, ka smadzenes 
spēlē aktīvu lomu ikreiz, kad izjūtam 

sāpes



Pat tad, kad 
sāpes rodas 

fiziskas 
traumas vai 
slimības dēļ



Tādēļ sāpju ārstēšanā ir jāņem vērā 
arī smadzeņu loma


