
Sāpes ir 
dīvainas!



Mazas traumas (piem., bērna 
kodiens) var izraisīt lielas sāpes



Bet nopietnas traumas (piem., haizivs 
kodiens) var nesāpēt nemaz



Kad 2003. gadā Betānija Hamiltone devās 
sērfot, viņai uzbruka 4,5 metrus liela haizivs 



Vēlāk ziņu dienesta CNN intervijā viņa sacīja: 
“Es vienkārši biju šokā. Es neizjutu  nekādas 

sāpes. Man ir ļoti paveicies, jo, ja es justu 
sāpes, viss varēja beigties daudz sliktāk”



Kā tas var 
būt, ka 
bērna 

kodiens sāp 
vairāk nekā 

haizivs 
kodiens?



Smadzenes var 
izdalīt daudz 
ķīmisku vielu, 
kas ietekmē 

sāpes



Lai samazinātu 
sāpes, 

smadzenes var 
izdalīt ķīmiskas 

vielas, kas 
ievainotajā 

ķermeņa daļā 
izslēdz nervu 

signālus



Piemēram, uzkāpšana uz 
piespraudes ir sāpīga



Bet, ja tu 
uzkāptu uz 

piespraudes, 
kamēr tev pakaļ 
dzenas lauva... 
tas, visticamāk, 

nemaz nesāpētu!



Ārkārtas gadījumos (piem., bēgot no lauvas) 
smadzenēm ir jākoncentrējas uz izdzīvošanu



Smadzenes negrib raizēties par 
nelielu pēdas traumu



Tādēļ 
smadzenes 

aktivizē iekšējo 
sāpju 

mazināšanas 
sistēmu



Smadzenēs 
tiek izdalītas 
ķīmiskas 

vielas, kas 
pēdā izslēdz 

ar sāpēm 
saistītus 
signālus



Tas palīdz tev aizbēgt no lauvas, 
nepievēršot uzmanību sāpēm



Descendējošā 
kavēšana

Šai iekšējai sāpju 
mazināšanas 

sistēmai ir 
nosaukums - 
descendējošā 

(lejupejošā) 
kavēšana 



The number one goal of  therapy 
for pain, is learning how to 

activate, train, and improve your 
brain’s descending inhibitionDescendējošā 

kavēšana nav 
kāds dīvains vai 

izdomāts 
jēdziens



Iekšējās sāpju 
mazinošās 

ķīmiskās vielas

Tavas smadzenes var izdalīt 
ķīmiskas vielas, kas reāli mazina 

sāpes  

Dopamīns
Serotonīns
Dinorfīns
Endorfīns
Enkefalīns

Noradrenalīns
Endokanabinoīds



Šie smadzeņu reģioni aktivizē 
descendējošo kavēšanu un izdala šīs 
brīnišķīgās sāpes mazinošās ķīmiskās 

vielas

Pelēkā viela  
peri-akveduktālajā 

apvidūIegareno 
smadzeņu 

apkšējā daļa



Descendējošo kavēšanu 
aktivizē smadzenes, bet 

izdalītās, nervus 
nomierinošās vielas ceļo 

pa visu ķermeni}



The number one goal of  therapy 
for pain, is learning how to 

activate, train, and improve your 
brain’s descending inhibition

Tavās muguras 
smadzenēs ir 
vesels posms, 
kas veltīts, lai 

nogādātu  
descendējošās 

kavēšanas 
ķīmiskās vielas un 

ziņojumus no 
tavām galvas 

smadzenēm uz 
visu tavu ķermeni



Šīs ķīmiskās vielas iekļūst savienojumos 
starp nerviem un bloķē signālus par 

ķermeņa trauma vai iekaisumu



Interesanti, pat dzīvniekiem ir 
descendējošā kavēšana

2013. gadā atklāta zivīs
1970. gados 

atklāta pelēs



Par laimi, ir vienkāršāki veidi, kā aktivizēt šo 
sāpju mazinošo sistēmu, neiesaistot lauvu



Vēlāk tu uzzināsi par vairākiem veidiem, kā 
aktivizēt šo iekšējo, sāpes atvieglojošo 

sistēmu



 Descendējošai kavēšanai 
vajadzētu kļūt par tavu 
jauno labāko draugu



Ja tev ir sena 
trauma, kas 

nepārstāj tevi 
sāpināt, 

descendējošā 
kavēšana var 

ievērojami 
samazināt šī 
ievainojuma 

radītās sāpes



Ja tev ir nervi 
ar pārmērīgu 

jutīgumu, 
descendējošā 
kavēšana var 
tos nomierināt


