
Visbiežāk, kad pirmo reizi izjūti 
sāpes, tu nezini, kas tās ir 

izraisījis



?



Tu apdomā 
iespējamos 

sāpju 
cēloņus

“Es laikam otrdien 
pacēlu kaut ko 
pārāk smagu”



Iespējams, tu 
meklē  

profesionāļa 
padomu

“Man ir sāpīga 
spranda!”



Ievācot vairāk informācijas, 
tava izpratne par problēmu 

mainās



 “Oho, te ir kauls uz kaula! 
Jūsu mugurkauls ir kā 99 
gadus vecam cilvēkam!”



Tis pain 
means I 

might 
lose my 

job

“Tavā ķermenī ir 
pilnīgs 

disbalanss”



Man tā vienreiz bija un 
tā bija diska trūce…



Tavas 
smadzenes 

atcerēsies to, 
ko uzzināji par 

problēmas 
cēloni, un, 
iespējams, 

vienmēr 
saglabās šo 
informāciju



Es esmu: 
salauzta  

vāja 
ievainota



Tava izpratne par problēmu var 
tevi ietekmēt dažādos veidos



“Paldies par ielūgumu, 
bet es nevarēšu atnākt. 

Mana mugura ir 
nestabila, tāpēc labākais 

ir mazāk kustēties.”

Ikdienas dzīves lēmumi



“Thanks for the invite 
but I can’t come.  My 
back is unstable so 

it’s best if I don’t 
move too much”

Nespēju noticēt! 
Man ir tikai 35, 

bet mugurkauls kā 
99 gadus vecam 
vīram. Kaut es 
nebūtu agrāk 
sportojis……

Emocijas



“Man ir sāpes, jo ķermenis ir 
disbalansā. Man 

nepieciešams profesionālis, 
kurš var mani „sakārtot un 

salikt” pareizajās vietās.”

Ārstēšanas metodes izvēle



Bet ir kas daudz svarīgāks ..... Tas, 
kā tu izproti savas sāpes, ietekmē to, 

cik stipras sāpes izjūti!

Kas ir mugurkaula stenoze?



Kad tu uzzini, ka 
sāpju cēlonis ir 

nopietns drauds 
ķermenim



Tavas 
smadzenes 

atbild, izdalot 
holecistokinīnus 
un pastiprinot ar 
sāpēm saistītos 

nervu signālus no 
apdraudētās 
ķermeņa daļas



...kas tiešā 
veidā sāpes 

padara 
stiprākas



Taču, kad tu uzzini, ka sāpju pamatā 
nav nekas ļoti bīstams....



However, when you learn that your 
pain does not represent a major threat

“Rezultāti parāda 
normālas, ar 

vecumu saistītas 
izmaiņas. Šeit ir 

neliels kairinājums 
un jutīgums, bet 

pēc kāda laika un 
maigām kustībām, 

simptomiem 
vajadzētu 

mazināties”



Tad 
smadzenes 

aktivizē 
descendējošo 
kavēšanu un 

izdala 
dabīgas, 

sāpes 
mazinošās 
ķīmiskās 

vielas



2004.gada eksperimentā tika pētītas smadzenes 
kādai 36 gadus vecai sievietei, kurai vairāk nekā 4 

gadus sāpēja mugura (viņas sāpes sākās pēc kritiena 
darbā)

Avots:  Moseley, Widespread brain activity during an abdominal task is markedly 
reduced by pain physiology education – fMRI evaluation of a patient with chronic low 

back pain.  Australian Journal of Physiotherapy, 2005



Viņai lika izpildīt 
dažus 

vingrinājumus 
MR iekārtā

Tikmēr zinātnieki 
ierakstīja viņas 

smadzeņu 
aktivitāti



Tad zinātnieki 
pavadīja 2 
stundas, 

skaidrojot daudz 
detalizētāku 

(precīzāku) un 
mazāk 

apdraudošu 
skatījumu uz viņas 

sāpju problēmu



Jūsu sāpes radušās nervu 
hiperjutīguma dēļ, kuru izraisīja 

kritiens  

Jūsu mugura nav vāja vai 
apdraudēta. Kustoties jums 

vajadzētu justies pārliecināti un 
droši



Kad viņa atgriezās skenerī un 
izpildīja vingrinājumus vēlreiz, no 

smadzenēm pazuda lielākā daļa ar 
sāpēm saistīto nervu aktivitātes

Pirms izglītošanas Pēc izglītošanas



Kopš šī revolucionārā pētījuma 
daudzi citi pētījumi ir pierādījuši, ka 
tavas izpratnes maiņai par savām 

sāpēm var būt vairāki pozitīvi 
ieguvvumi

Piemēram, descendējošā 

kavēšana palielinās jau 

pēc 3 mēnešiem



Kā tu domā 
par savām 

sāpēm?



Lūk, daži jautājumi, par kuriem ir 
vērts padomāt (un apspriest ar 

gādīgu un zinošu veselības aprūpes 
speciālistu)



Vai tu domā, ka 
tavas nepārejošās 
sāpes ir vienkārši 
no ķermeņa, kas ir 
salūzis, vājš vai 
neatgriezeniski 

bojāts?



Vai tu uzskati, ka tavu sāpju stiprums ir 
atbilstošs audu bojājuma vai 

iekaisuma apjomam tavā ķermenī?



Vai tu 
uzskati, ka 

tavas sāpes 
nepāries, 
kamēr vien 

MR vai 
rentgens 
uzrādīs 
audu 

bojājumu?



Kā tu ieguvi šībrīža 
izpratni par par 
savām sāpēm?



Vai tu domā, ka kustības vai vingrinājumi ir 
bīstami tavam ķermenim? Kādēļ? / Kādēļ nē?



Kāda informācija 
tev palīdzētu 

sākt domāt par 
sāpēm, ņemot 

vērā nervu 
jutīgumu, 

descendējošo 
kavēšanu un 

descendējošo 
veicināšanu?



Kādiem veselības informācijas avotiem 
var uzticēties kā precīziem un aktuāliem?


