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Úvodní slovo: Bolesti zad
v psychosomatickém pﬁístupu
Ve druhé polovinû 20. století jsme se stali svûdky
neobyãejného pokroku vysoce nákladné a specializované
medicíny, která veﬁejnost oslnila takov˘mi úspûchy,
jako byly transplantace orgánÛ nebo biotechnologie.
Nicménû zároveÀ s tím nadále pﬁetrvávaly, nebo dokonce
pﬁib˘valy, ãetné choroby chronické ãi psychosomatické.
s trochou ãerného humoru lze ﬁíci, Ïe sice dûláme v‰e stále lépe,
ale cítíme se stále hÛﬁe.
R. Porter

Byl jsem poÏádán autory této knihy, abych v jejím úvodu
pohovoﬁil o psychosomatice a psychoterapii, jeÏ je s ní úzce
spjata. Zmínit se o psychoterapii povaÏuji za nezbytné, neboÈ i sami autoﬁi vyzdvihují na rÛzn˘ch místech textu nezbytnost celostního pohledu na nemoc a zdÛrazÀují komplexní pﬁístup v léãbû pacientÛ s funkãními bolestmi zad,
zahrnující jejich ve‰kerou Ïivotní, tedy tûlesnou, du‰evní
i sociální, situaci. Nejprve je ale tﬁeba vysvûtlit, v ãem vlastnû spoãívá podstata psychosomatického pﬁístupu.
Psychosomatika, jak jiÏ naznaãuje samotn˘ název, se zab˘vá vztahy mezi psyché (du‰evnem, reagováním na rÛzné
zátûÏové situace, vãetnû Ïivotních problémÛ a konfliktÛ)
a soma (tûlesnem, tûlesn˘mi reakcemi, jeÏ mohou vyústit
v trvalej‰í formace a které, jsou-li intenzivní a zároveÀ coby
pﬁirozené reakce nepochopitelné, b˘vají oznaãovány za nemoci). Psychosomatice je tedy nejãastûji rozumûno tak, Ïe
ãlovûk reaguje na v‰e celostnû, du‰evnû i tûlesnû. Pﬁi déletrvající zátûÏi se v‰ak ony reakce zafixovávají, neboÈ je
nebylo moÏno dovést aÏ do konce a zÛstaly vûzet „na pÛli
cesty“. Byl tím naru‰en pﬁirozen˘ rytmus: aktivace – ãin –
vyﬁe‰ení nastalé situace – úspûch – relaxace. Právû ãin,
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ãinnost jsou nejãastûji úkolem na‰eho pohybového aparátu, a tak se ono neodreagované napûtí hromadí ve svalech,
aby postupem ãasu vyvolávalo pocit vyãerpání a bolest. Zajímavé pﬁitom je, Ïe se relaxace nedostaví ani ve spánku,
jak dokazuje napﬁíklad skﬁípání zubÛ (bruxizmus). Není
divu, vÏdyÈ i neklidn˘ spánek a úzkostné sny svûdãí o tom,
Ïe se problémy zavﬁením oãí neodstraní. Tato pﬁedstava je
pﬁesto stále velmi roz‰íﬁená a lákavá: snaha na v‰e ‰patné
zapomenout, získat odstup, obrnit se „hro‰í kÛÏí“, nezab˘vat se problémy minulosti ani budoucnosti a Ïít v pﬁítomnosti, myslet jen pozitivnû. JenomÏe opak je pravdou: ãím
více se nechováme jako lidé odpovûdní za svÛj Ïivot, jako
strÛjci vlastního ‰tûstí i ne‰tûstí, ãím více potlaãujeme svoje pﬁedev‰ím emoãní reakce, tím více reaguje „zástupnû“
na‰e tûlo. O jak˘ orgán pÛjde, záleÏí na tom, jak je v˘vojovû
ãi funkãnû spjat s na‰í psychikou nebo jaké s ní má symbolické spojení. Autoﬁi knihy názornû vysvûtlují, jak ná‰
vzpﬁímen˘ postoj a chÛze souvisejí s jistou hrdostí, sebevûdomím, radostí nad moÏností pohybu i uvolnûním rukou
k tvÛrãím ãinnostem. Staãí ostatnû vzpomenout na ‰Èastn˘
v˘raz dítûte uãícího se prvním krÛãkÛm.
Typicky lidsk˘ zpÛsob vzpﬁímené existence, jenÏ je i symbolem pocitu bytí „pánem tvorstva“, je pro nás nesmírnû
cenn˘. Hrozí-li jeho ãásteãná ztráta, je-li ohroÏena na‰e hrdost ãi sebeúcta, a nebojujeme-li za její znovunastolení,
usiluje o to alespoÀ na‰e tûlo, jakousi kﬁeãovitou napﬁímeností. Ve skuteãnosti ale tûlo zneuÏíváme k nûãemu, co bychom mûli dûlat my sami. âasto to souvisí i s na‰í odvahou
a ta je hodna svého jména jen tehdy, je-li spojena s rizikem. Jistá a pohodlná odvaha neexistuje. KaÏd˘ ãlovûk
v této situaci proto vûdomû nebo nevûdomû volí mezi tím
b˘t zdrav˘, vãetnû zachování si svého sebevûdomí, ov‰em
s rizikem konfliktu a jeho dÛsledkÛ, a moÏností radûji se
pﬁizpÛsobit, nebránit se, ov‰em následkem toho trpût du‰evními nebo tûlesn˘mi obtíÏemi. Ve skuteãnosti tak mnozí
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na‰i pacienti chtûjí nemoÏné: nic nedûlat a pﬁitom zÛstat
zdraví. Pﬁi obtíÏích proto Ïádají léky proti bolestem, masáÏe, koupele, elektroléãbu apod., coÏ ov‰em mÛÏe pomoci
jen jako podmínka ke vzchopení se, k pauze za úãelem nabrání sil k ﬁe‰ení tíÏivé situace, která je vlastní pﬁíãinou
obtíÏí. Problém spoãívá v tom, Ïe nûkdy vcelku rychlé zlep‰ení
stavu v˘‰e uveden˘mi prostﬁedky, zvlá‰tû pak ve spojení s vynûtím pacienta z jeho subjektivnû neﬁe‰itelné situace, sniÏuje
jeho motivaci zmûnit nûco na nezdravém zpÛsobu Ïivotního stylu. Utrpení (nûmecky Leidensdruck) je tedy dÛleÏitou
pobídkou k zamy‰lení se nad sebou, signálem, Ïe to tak
jako dosud jiÏ dál nejde, Ïe je nutné hledat nová v˘chodiska. Psychoterapeut sice cítí s pacientem a chce mu pomoci, zároveÀ si ale uvûdomuje, jak je dÛleÏité, Ïe alespoÀ
jeho tûlo reaguje na nastalou situaci. Vzít mu tuto moÏnost, bez spoleãného dopracování se k tomu, jak reagovat
smysluplnû, sv˘m jednáním, se rovná snaze podvést realitu. Léãba pomocí lékÛ, pokud nejde jen o pﬁeklenutí akutního, kritického období, znamená poskytnutí „berliãky“,
která ale mÛÏe pacienta tûÏce po‰kodit.
Pﬁíznak je sice dÛleÏit˘m, av‰ak pouze náhradním ﬁe‰ením. Sám o sobû totiÏ spí‰e sniÏuje motivaci ke skuteãné,
zásadní zmûnû, neboÈ se stává postaãujícím v˘razem toho,
co je potlaãováno. Pﬁirovnáme-li tuto jeho funkci k ventilu,
hovoﬁíme o tzv. primárním zisku z nemoci. Konflikt nebo
problém není ﬁe‰en a na jeho místo nastoupí pﬁíznak, kter˘ je jak˘msi zlomkov˘m, zástupn˘m pokusem o ﬁe‰ení.
Pﬁíznak ale umoÏÀuje dát na‰emu vnitﬁnímu stavu v˘raz,
coÏ je jedna ze základních lidsk˘ch potﬁeb. Stejnû dÛleÏitá
je ov‰em i potﬁeba svÛj stav, zvlá‰tû jde-li o trápení, sdûlit.
I takovou „komunikativní“ funkci pﬁíznaky mají.
Autory zmiÀované chabé drÏení tûla, které téÏ vede k bolestem zad, je i sdûlením o tom, kolik toho musíme „nést
na vlastních bedrech“, je to i volání o pomoc, soucit, jindy
spí‰e v˘ãitka, kdyÏ se ãlovûk „sotva vleãe“. Toto v‰e pﬁíznak
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symbolizuje, jestliÏe je z nûjakého dÛvodu pﬁíli‰ obtíÏné to
otevﬁenû vyjádﬁit. âastá b˘vá i obava, Ïe na ono stûÏování
si, vyjadﬁování nespokojenosti nebo zlosti bude okolí reagovat negativnû, nebo Ïe na to nemá ãlovûk v dané situaci
právo, Ïe by to bylo odmítnuto a povaÏováno za neoprávnûn˘ nárok. Tento postoj pacient nevûdomky pﬁejímá a za tyto
podnûty se trestá, byÈ jsou vyjadﬁovány skrytû, ve formû pﬁíznakÛ. Rozhodující je pﬁitom individuální v˘znamovost. Pro
toho, kdo byl vychováván k poslu‰nosti nebo k absolutní
harmonii, mÛÏe b˘t jiÏ obyãejná nepﬁíjemnost, veﬁejné vystoupení nebo hádka, natolik spojena s úzkostí (to znamená spjatá s tím, Ïe se to nesmí nebo nemá), Ïe pﬁekroãení
tohoto kdysi v˘chovného zákazu jiÏ znamená pﬁekroãení
bûÏné mezilidské normy chování. Primární zisk z nemoci
znamená i vyhnutí se této problematice jejím potlaãením,
zlehãováním, racionalizováním apod. Jde tak o jist˘ zpÛsob obrany proti plnému uvûdomûní si problémové situace,
proti nutnosti se vûdomû rozhodnout, tedy o jakési pseudoﬁe‰ení vnitﬁního konfliktu. Sekundárním ziskem je pak
vyhnutí se reálné problémové situaci nemocností a tím
i dosaÏení v˘hod s tím spojen˘ch, soucitu, oddálení nûjakého zásadního rozhodnutí a podobnû. Lze tedy ﬁíci, Ïe pﬁi
nebezpeãí a v˘zvû t˘kající se záchrany vlastní vzpﬁímenosti
(seberespektu), vyÏadující odvahu ﬁíci nûkomu nûco pﬁímo
do oãí, se aktivuje zádové svalstvo, coÏ mÛÏe b˘t je‰tû komplikováno opaãnou inervací a snahou „se radûji ohnout,
shrbit“. To mnohdy trvá i dlouhodobû, jestliÏe má ãlovûk
na základû slabého sebevûdomí neustále latentní strach, Ïe
by nûkdo mohl prohlédnout fasádu jeho korektnosti nebo
suverenity. Chabé sebevûdomí b˘vá totiÏ ãasto kompenzováno perfekcionizmem, nebo typicky Ïenskou tendencí
obûtovat se pro druhé. V˘znamnou roli pﬁitom sehrává
i vûk. Mnoho muÏÛ reaguje pﬁehnanou tendencí dávat na
odiv svou sílu a muÏnost, pﬁedev‰ím v konfrontaci s mlad‰ími rivaly. MuÏi i Ïeny bez rozdílu mívají potíÏe s postup-
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nou ztrátou vlastní atraktivity a s vyrovnáním se s pﬁirozen˘m procesem stárnutí, jejÏ se snaÏí kﬁeãovitû oddálit. Ve
v‰ech tûchto pﬁípadech se nám jiÏ sám nabízí budoucí
smûr psychoterapeutické léãby, která by mûla ãlovûku poskytnout sílu k plnému uvûdomûní si vlastní situace a k jednání, jeÏ z ní vypl˘vá a které tíÏivou situaci ﬁe‰í, k Ïití v pravdû. Smyslem psychoterapie není ãlovûka mûnit, ale pomoci
mu, aby byl opût sám sebou, vytváﬁel si svÛj autentick˘,
nikoliv pﬁevzat˘ nebo obvykl˘, postoj k tomu, co jej potkává, a stal se tím svobodnûj‰ím. Ne náhodou se oznaãuje
opaãn˘ postoj bezpáteﬁností a selhání individuálního,
vlastního, vedení Ïivota zhroucením.
Opût se zde dot˘káme oné symbolické funkce, kterou
pﬁebírají na‰e záda a páteﬁ, kdyÏ pﬁíznak jakoby vypráví
napﬁíklad o zradû a zklamání, o ztrátû opory, o tom udûlat
nûkomu nûco za zády, dát ránu do zad. A naopak drÏet nûkomu záda (v nûmãinû doslova Rücken halten) znamená
mít v nûkom oporu. Symbolická v˘znamovost zad samozﬁejmû mÛÏe b˘t nejen kulturnû, ale i individuálnû rozdílná, podle toho, jaká rãení se v té které rodinû tradují, ãi
zda byl nûkdo se zády nemocen. Zde se dostáváme i k dal‰í
psychosomatické pﬁedstavû navazující na uãení A. Adlera.
Podle ní ãasto onemocní pod vlivem stresu orgán nûjak
ménûcenn˘, kter˘ uÏ byl nûkdy pﬁedtím postiÏen˘ nemocí,
nebo je jinak poznamenan˘.
Psychosomatika tedy znamená, Ïe pﬁi vzniku bolestí zad
hrají roli jak faktory tûlesné, napﬁíklad artrotické degenerativní zmûny meziobratlov˘ch kloubÛ a plotének, tak
i pﬁíãiny psychické, tedy Ïití v napjaté situaci. Toto napûtí
se pﬁená‰í na páteﬁní svaly, které, stlaãováním sousedních
obratlÛ proti sobû, vyvolávají bolest tím vût‰í, ãím pokroãilej‰í jsou artrotické degenerativní zmûny. ProtoÏe ale jiÏ
existující degenerativní zmûny není moÏné ovlivnit, je mnohem úãelnûj‰í se soustﬁedit na psychoterapii, která je zde
sv˘m zpÛsobem i druhem pﬁírodní léãby. Takov˘ pﬁístup
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pochopitelnû vyÏaduje více ãasu jak od pacienta, tak i od
lékaﬁe. Má ov‰em jednu obrovskou v˘hodu. Jde totiÏ o pomoc k svépomoci, o pomoc, která pacienta zbavuje závislosti
na lékaﬁích a lécích a vede jej k produktivnímu bilancování
dosavadního Ïivota. Slavn˘ americk˘ psychoterapeut I. Yalom tvrdí, Ïe Ïivot, kter˘ není pravidelnû zpochybÀován, za
nic nestojí. Teprve zpochybnûním zpÛsobu vedení vlastního Ïivota, zacházení se sebou sam˘m i s lidmi, vytváﬁíme
prostor a podmínky pro pﬁijetí a nauãení se novému, to
jest autentiãtûj‰ímu a zdravûj‰ímu Ïití. Îivot je neustálé
uãení se a v˘voj a jeho ustrnutí vede téÏ k tûlesné strnulosti, která mÛÏe b˘t opût pﬁíãinou bolestí zad. V tomto smyslu je tﬁeba pﬁijímat „proud Ïivota“ tak, jak probíhá: od dûtství k dospívání, posléze jde i o Ïivotní boj, v˘hry i prohry,
a nakonec o stárnutí s ub˘váním sil a s koneãnou vyhlídkou smrti. Bránûní se tomu vede k chorobn˘m pﬁíznakÛm
a podobnû je tomu i s obranou pﬁed proÏíváním ztrát a Ïivotních ran. Bolest je totiÏ oznaãením jak pro du‰evní, tak
i pro tûlesné strádání, du‰evní i tûlesné rány. Potlaãujeme-li její psychickou sloÏku, jdeme-li napﬁíklad den poté, co
nám zemﬁel nûkdo drah˘, do práce, mÛÏe se to vymstít tûlesnou bolestí, neboÈ je lidské to, co nás potkává, nûjak vyjádﬁit a sdûlit. Psychická bolest je v opaãném pﬁípadû vytûsÀována do sféry tûlesné, kde je psychoterapie obtíÏnûj‰í neÏli
podání léku proti depresi. Pro mnohé lidi je tûÏké usedavû
plakat, hoﬁekovat, vyãítat zemﬁelému, Ïe ode‰el, pro jiného
je bolestné se natrvalo rozlouãit, nechat blízkého v klidu
odejít a tím se opût otevﬁít pro pﬁítomnost i budoucnost.
W. Reich pﬁirovnával tûlesné funkãní poruchy k pancíﬁi,
v nûmÏ jsou, v „zamrzlé“ podobû, kondenzovány traumatické záÏitky, které mají zÛstat v tomto „pﬁíznakovém trezoru“
uzamãeny. Opût zde vyniká obrann˘ charakter psychosomatick˘ch pﬁíznakÛ. Jde o tûlesnou pamûÈ, v poslední
dobû i neurofyziologicky prokázanou, vystupující do popﬁedí ve chvílích, kdy na‰e pamûÈ psychická odmítla do sebe
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traumatické záÏitky integrovat. Teprve kdyÏ se pacient i terapeut dostanou do kontaktu s pﬁíznakem, a poté napﬁíklad
poloÏí ruku na bolestivé místo, mÛÏe se tento tûlesn˘ symptom zaãít „rozpou‰tût“ s návratem k pÛvodnímu psychickému záÏitku, uvolní se skryté emoce, pláã, vztek apod. Tomu
musí samozﬁejmû pﬁedcházet vybudování spolehlivého terapeutického vztahu a postupné zpﬁítomÀování tehdej‰í
vyvolávající situace. Existuje ov‰em i opaãná souvislost,
pÛsobení tûlesného strádání, tûlesné bolesti na psychiku.
JiÏ pouhá, byÈ ve skuteãnosti nikterak váÏná, funkãní porucha mÛÏe vyvolat u nûkter˘ch jedincÛ silné znepokojení,
zvlá‰tû pokud trpí utkvûlou nevûdomou pﬁedstavou o tom,
Ïe v‰e musí fungovat bezporuchovû, vãetnû vlastního tûla
i souãasné medicíny. „Porouchanou“, nemocnou, ãást tûla
takov˘to ãlovûk ze sebe „vydûluje“, to jiÏ není tím pádem on
sám, kter˘ zÛstává nadále bez vady. ObtíÏe jsou podle nûj
dÛsledkem nûjaké nemoci, nûjakého vnûj‰ího pÛsobení,
a odpovûdnost za jejich odstranûní pﬁesouvá na lékaﬁe. Na
tûlo je tak kladen nehumánní poÏadavek fungovat jako
perfektní stroj, je vnímáno a cenûno pouze jako vnûj‰í fenomén, jen z hlediska jeho v˘konnosti nebo atraktivity.
Jak k tomu ale to ubohé tûlo pﬁijde? KdyÏ nûco nefunguje,
vzbudí to zlost jeho majitele, kdyÏ není krásné, je jím opovrhováno! MÛÏe se tûlo vÛbec stát zdrav˘m, kdyÏ k nûmu
zaujímáme negativní postoj? Málokdo si dnes klade otázku, má-li se tûlesnû rád, a sotva se kdo zam˘‰lí nad tím, Ïe
jeho tûlesné „já“ je on sám, Ïe v‰e tvoﬁí onen psychosomatick˘ celek a proÏívání této jednoty je jednou z podmínek
tûlesného i du‰evního zdraví. Odtud plyne i velk˘ v˘znam
tûlesnû orientované psychoterapie u psychosomatick˘ch
chorob.
Tradiãním doporuãením pro pacienty trpícími bolestí
zad je odebrání se na lÛÏko, do vodorovné polohy, tedy
i vzdání se typicky lidské vzpﬁímenosti. Na tom by nebylo
nic ‰patného, kdyby se to dûlo vûdomû, jako sebekritické
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uznání, Ïe je toho na mne pﬁíli‰, Ïe na nûco nestaãím, Ïe
jsem si toho nabral moc a pﬁecenil svoje síly. V takovém
pﬁípadû je tﬁeba se zamyslet nad tím, proã jsem to tak
dlouho sná‰el, aÏ do‰lo ke zhroucení, proã jsem si radûji
dﬁíve, pﬁed poãátkem obtíÏí, nûkolik dní neodpoãinul. Taková úvaha a její realizace mnohdy vyÏadují dlouhou psychoterapeutickou léãbu, která by mûla vést k tomu, aby si
pacient „dovolil“ slabost, nebo dokonce moÏnost selhání.
Je tﬁeba pracovat na zmûnû jeho sebepojetí, sebeobrazu
tak, aby více odpovídal jeho moÏnostem i schopnostem,
vãetnû vztahovosti, tedy zpÛsobu prezentování se, chování
se ve vztazích. Docházíme zde k obecné psychosomatickopsychoterapeutické zásadû spoãívající v tom, Ïe úspûch
léãby pﬁímo úmûrnû odpovídá vynaloÏené námaze, práci na
sobû, na zmûnû. Na rozdíl od bûÏné léãby tedy nestaãí se
chovat podle rad a pﬁedpisu lékaﬁe, n˘brÏ je nutná vlastní
aktivita, v první ﬁadû otevﬁení se, pﬁekonání zábran a dále
experimentování, zkou‰ení alternativního stylu Ïivota,
zvlá‰tû mezilidského emoãního chování. Je tﬁeba si uvûdomit, Ïe psychoterapie nedokáÏe zmûnit na‰i reálnou situaci, na‰eho Ïivotního partnera nebo nadﬁízeného. UmoÏní
ale zab˘vat se vlastním podílem na vzniklé konfliktní ãi jinak tíÏivé situaci, jejíÏ nové vidûní a prohlédnutí otevírá
prostor pro nová ﬁe‰ení, aby jiÏ vlastní nov˘ postoj a chování ve vztahu „donutili“ i druhého chovat se jinak. Rozhodující nejsou pﬁání a prosby, n˘brÏ ãiny. Mnoho z na‰eho
potenciálu, aÈ jiÏ z pohledu neurofyziologického nebo psychologického, leÏí ladem a je tﬁeba jej aktivovat.
Pouze symptomatická a z kontextu pacienta vytrÏená
medicínská léãba, soustﬁedûní se jen na pﬁíslu‰n˘ orgán,
poruchu nebo ãást tûla, mÛÏe s tím spojenou pﬁíãinnou
problematiku nejen zastﬁít, ale i vést i ke zhor‰ení stavu
pacienta a pﬁechodu obtíÏí do chronicity. Rizika, která taková léãba pﬁiná‰í, lze shrnout v nûkolika následujících
vûtách:
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• Léky proti bolesti, na zmírnûní úzkosti a na uvolnûní
svalového napûtí potlaãí vyvolávající problémovou situaci a oddálí její ﬁe‰ení, respektive vedou k návyku.
• JestliÏe je bolestivé svalové napûtí reakcí na úzkost ze
selhání, zhroucení, ze ztráty kontroly, mohou pﬁedepsan˘ klid na lÛÏku a uÏívání lékÛ je‰tû prohloubit pocit
nemohoucnosti a vlastní neschopnosti. Pacient pak
mÛÏe produkovat i dal‰í pﬁíznaky, ãímÏ apeluje na lékaﬁe, aby se mu dal zcela k dispozici. To vede na obou
stranách k pocitÛm bezmoci, podráÏdûnosti a zklamání.
• Dojde-li u pacienta prostﬁednictvím relaxaãních cviãení
nebo masáÏí k náhlému uvolnûní dosud somatizovan˘ch afektÛ, nutnû potﬁebuje emoãní podporu. Lékaﬁ,
kter˘ na to není profesionálnû pﬁipraven˘, nebo toho
o dosavadním Ïivotû pacienta mnoho neví, se nejspí‰e
zalekne, pﬁedepí‰e dal‰í léky na uklidnûní a zmírnûní
úzkosti a mÛÏe tak pacienta po‰kodit. Aktivací problému se totiÏ pacient v kritické situaci setká s nepochopením, nebo dokonce panikou okolí, coÏ mÛÏe jeho úzkostnost je‰tû prohloubit.
• U pacientÛ trpících bolestmi hlavy a ‰íje následkem
pracovního pﬁetíÏení a stresu utlumí léky proti bolestem, masáÏe a fyzikální procedury tento dÛleÏit˘ signál,
coÏ mÛÏe vést k je‰tû vût‰ímu pﬁepracování, ke zhor‰ení
sluchu, hypertenzi, srdeãnímu infarktu a k ﬁadû dal‰ích
zdravotních obtíÏí.
• Nûkteﬁí lidé, aniÏ by si to uvûdomovali, potﬁebují trpût,
obûtovat se pro druhé, jakési muãednictví je pro nû vysokou hodnotou, coÏ je nutno chápat. Jindy mají bolestivé pﬁíznaky funkci v˘ãitky a vzdát se jich by znamenalo zprostit domnûlého strÛjce jejich ne‰tûstí viny, vzdání
se nároku na zadostiuãinûní. Tito lidé na vûdomé úrovni
oãekávají medicínskou pomoc, na nevûdomé úrovni
v‰ak mají jejich potíÏe dÛleÏitou stabilizaãní funkci. Pokud lékaﬁ tuto jejich „ochranu“ naru‰í, mohou psychic-
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ky dekompenzovat, nedostanou-li místo ní nûco jiného,
alternativního, pﬁinejmen‰ím ozﬁejmující a empatick˘
rozhovor. Má-li utrpení sebetrestající funkci a je-li pacientovi tento zpÛsob „pokání“ odÀat, mÛÏe upadnout do
deprese s tûÏk˘mi v˘ãitkami svûdomí a sebeobviÀováním.
• Utrpení, nejãastûji pak právû bolesti v zádech, mÛÏe
pﬁevzít dÛleÏitou funkci omluvy selhání v zamûstnání
nebo v osobním Ïivotû. Není divu, Ïe pacienti, u nichÏ
byly Ïivotním neúspûchem aktivovány pocity ménûcennosti, „poráÏí“ neustále nov˘mi pﬁíznaky v‰echny lékaﬁské kapacity, aby jim to pﬁiná‰elo i skryté uspokojení.
V takovém pﬁípadû je nutné hledat nové zdroje a moÏnosti sebeuplatnûní, sebeocenûní a sebeúcty.
• Existuje mnoho star˘ch, osamûl˘ch lidí, pro které jsou
náv‰tûvy lékaﬁe dÛleÏit˘m sociálním kontaktem a kteﬁí
„musí“ stále s nûãím stonat. Pﬁi vûdomí si této skuteãnosti je úlohou lékaﬁe upﬁednostÀovat psychoterapeuticky veden˘ rozhovor pﬁed podáním lékÛ a neukonãit
pﬁedãasnû léãebn˘ proces.
MUDr. PhDr. Jan Ponû‰ick˘,
vedoucí lékaﬁ psychosomatického oddûlení,
Rehabilitaãní klinika ortopedie
a psychosomatiky MEDIAN, Berggiesshübel, SRN

Bolesti zad - 1. ãást 31.5.2005 9:48 Stránka 19

19

O páteﬁi, stoji a postoji
Kdybychom skuteãnû vûdûli, jak a z ãeho je na‰e tûlo
sloÏené, neodvaÏovali bychom se ani pohnout.
G. Flaubert

Lidská páteﬁ je kostûn˘ sloupec skládající se z 24 obratlÛ:
7 obratÛ krãních (C1–C7), 12 obratlÛ hrudních (Th1 aÏ
Th12), 5 obratlÛ bederních (L1–L5), dále z kloubnû k pánvi
pﬁipojené kosti kﬁíÏové, která vzniká srÛstem 5 kﬁíÏov˘ch
obratlÛ (S1–S5), a z kostrãe, jako zbytku zakrnûl˘ch obratlÛ ocasních (Co). Páteﬁ je uspoﬁádána tak, aby byla pevná,
ale souãasnû i pruÏná a ohebná, aby ãlovûku umoÏÀovala
vzpﬁímen˘ stoj se souãasn˘m velk˘m rozsahem pohybu
v prostoru, neboÈ je osou ve‰kerého pohybu horní poloviny
tûla. Její funkce je zaji‰tûna stﬁídáním pevn˘ch kostûn˘ch
obratlÛ a ãástí mûkk˘ch, které je navzájem spojují. Mezi
tûly jednotliv˘ch obratlÛ, poãínaje druh˘m krãním aÏ po
kost kﬁíÏovou, se nalézají pruÏné meziobratlové ploténky,
v ãásti zadní spolu vût‰ina obratlÛ komunikuje prostﬁednictvím systému drobn˘ch kloubÛ. Meziobratlová ploténka
se skládá z mûkkého a pruÏného rosolovitého jádra obklopeného pevn˘m vazivov˘m prstencem. Smûrem od obratlÛ
krãních k obratlÛm bederním se meziobratlové ploténky
zvût‰ují tak, jak se zvût‰ují tûla obratlÛ a vzrÛstá i jejich
zatíÏení vahou tûla. V úhrnu pak v˘‰ka v‰ech meziobratlov˘ch plotének ãiní kolem 25 % celkové v˘‰ky páteﬁe. Del‰í
zatíÏení páteﬁe vede k jejich nepatrnému sníÏení, a proto
b˘vá v˘‰ka ãlovûka mûﬁená veãer o nûco niÏ‰í neÏ ráno. Ve
stáﬁí se pruÏnost i celková v˘‰ka plotének sniÏují, ãímÏ se
zmen‰uje i celková v˘‰ka ãlovûka. Stlaãitelné ploténky
umoÏÀují nejen urãit˘ nepatrn˘ pohyb mezi sousedními
obratli, ale souãasnû tvoﬁí pruÏné nárazníky, které tlumí
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nárazy pﬁi chÛzi, bûhu, skocích apod. Na meziobratlové
ploténky jsou z hlediska zatíÏení kladeny znaãné nároky.
Experimentálnû tak bylo napﬁíklad zji‰tûno, Ïe tlak uvnitﬁ
meziobratlové ploténky mezi prvním a druh˘m bederním
obratlem se vleÏe pohybuje okolo 25 kg, v sedu okolo
175 kg a pﬁi zátûÏi mÛÏe dosahovat aÏ 1000 kg.
Na tvaru, prÛbûhu a pohybech páteﬁe se nepodílejí jen
samotné obratle, ale pﬁedev‰ím meziobratlové vazy a z nûkolika vrstev se skládající mohutné hﬁbetní svaly, probíhající od t˘lu ke kostrãi. Cel˘ systém zádového svalstva se,
podle svého uloÏení, dûlí do tﬁí skupin. Nejkrat‰í svaly jsou
uloÏeny nejhloubûji, tedy nejblíÏe páteﬁi, a rozprostírají se
mezi jednotliv˘mi obratli. Jsou v˘vojovû nejstar‰í a umoÏÀovaly plaziv˘ pohyb na‰im v˘vojov˘m pﬁedkÛm. Ve dvou
dal‰ích vrstvách jsou svaly del‰í, které nûkolik obratlÛ pﬁeklenují, a nejvíce na povrchu pak svaly dlouhé. Z hlediska
bolestiv˘ch stavÛ je nejdÛleÏitûj‰í hluboká svalová vrstva,
jejíÏ inervaci zaji‰Èují zadní vûtve mí‰ních nervÛ. Po funkãní stránce jsou tyto svalové systémy vzpﬁimovaãi páteﬁe,
jednostranná kontrakce vyvolává její úklon. Hluboké krátké svaly mají pﬁeváÏnû statick˘ v˘znam, zabezpeãují jisté
postavení páteﬁe, naproti tomu povrchové dlouhé svaly
jsou pﬁedev‰ím dynamické, podílejí se na pohybech trupu.
Dva sousední obratle vytváﬁejí funkãní segment, kter˘ je
základní jednotkou dynamiky páteﬁe a mÛÏe reflexnû chránit postiÏenou oblast prostﬁednictvím staÏení okolních krátk˘ch svalÛ. Toto místní svalové staÏení, naz˘vané spazmus,
myogelóza nebo kontraktura, je i pohmatem zjistitelné
a jeho smyslem je znehybnûní postiÏeného segmentu a navození optimálních podmínek pro reparaãní procesy.
Pﬁi pohledu zezadu je zdravá páteﬁ rovná, to znamená,
Ïe není vyboãená do strany. Pokud se takové vyboãení objeví, hovoﬁíme o skolióze. Pﬁi pohledu ze strany je normální
páteﬁ dvojitû esovitû prohnutá. Zakﬁivení obrácená prohnutím dozadu se naz˘vají kyfózy, zakﬁivení opaãná lordó-
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krãní ãást

hrudní ãást

bederní ãást

kﬁíÏová ãást
Obr. 1:
Lidská páteﬁ v boãním pohledu
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zy. Rozeznáváme lordózu krãní a bederní a kyfózu hrudní
a kﬁíÏovou, pﬁiãemÏ zmínûná zakﬁivení se plynule stﬁídají.
Správnû vyvinutá zakﬁivení se promítají i do správného
tvaru zad. Jsou-li zakﬁivení vyvinuta nedostateãnû, vznikají plochá záda, jeÏ b˘vají znakem svalové slabosti. Tvoﬁí-li
páteﬁ krãní a hrudní plynul˘, dozadu obrácen˘ oblouk
a hlava je pokleslá dopﬁedu, hovoﬁíme o zádech kulat˘ch.
Zmínûná pﬁirozená zakﬁivení umoÏÀují pruÏení páteﬁe ve
vertikálním smûru a podílejí se tak v˘znamnû na tlumení
nárazÛ pﬁi chÛzi ãi bûhu.
Pohyblivost páteﬁe je dána souãtem mal˘ch pohybÛ mezi
jednotliv˘mi obratli, závisí v‰ak do znaãné míry na typu jedince, jeho zpÛsobu Ïivota, fyzické zdatnosti a vûku. Se
zvy‰ujícím se vûkem se pohyblivost páteﬁe sniÏuje. Ne kaÏdá ãást páteﬁe je stejnû pohyblivá, nejpohyblivûj‰í je páteﬁ
krãní a pﬁechod páteﬁe hrudní v bederní (Th11–L2), nejménû pohyblivá je páteﬁ hrudní (zcela nehybná je oblast kﬁíÏová). Celá páteﬁ v‰ak tvoﬁí funkãní celek a porucha pohyblivosti v jednom segmentu se proto pﬁená‰í na segmenty
ostatní. Dal‰í pﬁíãinou, proã se poruchy páteﬁe mohou projevit i na místech vzdálen˘ch, je to, Ïe meziobratlov˘mi
otvory procházejí mohutné nervové koﬁeny, vedoucí informace z centrálního nervového systému k periferním orgánÛm a naopak. Poruchy krãní páteﬁe se tak mohou projevit
i bolestí hlavy, závratûmi, pískáním v u‰ích, bolestí ‰íﬁící
se horními konãetinami, mravenãením prstÛ, poruchami
zraku, Ïaludeãní nevolností a ﬁadou dal‰ích pﬁíznakÛ. PostiÏení hrudní páteﬁe mÛÏe mít také vzdálenûj‰í pﬁíznaky,
neÏ je bolest v této oblasti, napﬁíklad bolest za hrudní kostí, u srdce, nebo v prÛbûhu Ïeber, pocit dechové tísnû. Poruchy páteﬁe bederní se mohou mimo jiné projevovat bolestí, mravenãením a pocitem nejistoty dolních konãetin,
bolestmi v tﬁíslech nebo v oblasti orgánÛ malé pánve.
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O ﬁeãi tûla
a psychosomatické rehabilitaci
Anal˘zy ze sedmdesát˘ch let dvacátého století ukazují,
Ïe aÏ devadesát procent pacientÛ, kteﬁí vyhledají lékaﬁe,
trpí poruchami, jeÏ mÛÏe tûlo zvládnout vlastními silami.
Nejvzácnûj‰í lékaﬁ, pro pacienta i spoleãnost, je pak ten,
kter˘ dokáÏe efektivnû rozli‰it tyto pacienty od men‰iny tûch,
u kter˘ch to není moÏné. Takov˘ lékaﬁ neztrácí ãas ani prostﬁedky
mobilizací v‰ech dostupn˘ch pﬁístrojÛ a zaﬁízení,
ale dbá hlavnû na to, aby nezpomaloval pﬁirozen˘ proces
léãení u tûch, kteﬁí potﬁebují spí‰e jeho autoritu neÏ léky.
N. Cousins

Páteﬁ je na jedné stranû samostatn˘ orgán, kter˘ má své
definované funkce, specifické klinické poruchy, pﬁesnû vypracované vy‰etﬁovací i léãebné metody, na stranû druhé je
v‰ak souãástí celého organizmu lidského ãlovûka, v kontextu v‰ech jeho biopsychosociálních souvislostí. âlovûk se
stal ãlovûkem ve chvíli, kdy se napﬁímil. Zásadním zpÛsobem totiÏ zmûnil svÛj dal‰í v˘voj tím, Ïe zaãal svût nahlíÏet
z jiné perspektivy, zaãal na nûj mít i jin˘ názor, poãínaje
stanoviskem, odkud se dívá, aÏ po metaforu názoru svûtového. Zaãal svût vnímat ve stoji, tedy v jiném nastavení
vÛãi zemské pﬁitaÏlivosti – v jiné postuﬁe. Souãasnû s tím
se ale zmûnil i vzorec jeho názorÛ, intencí, motivÛ, úmyslÛ,
vztaÏnosti k okolnímu svûtu, komunikaãních nastavení
a postojÛ – atituda. Jak vzpﬁímen˘ stoj, postura, tak lidské
postoje, atituda, spolu proto úzce souvisejí. V‰imneme-li si
sféry posturální, v‰e, co smûﬁuje vzhÛru, proti gravitaci, je
v na‰í du‰i i v na‰em duchovním prostoru vnímáno pozitivnû (zvednout hlavu, napﬁímit se, ãelit problémÛm, vzchopit
se), v‰e, co smûﬁuje dolÛ, je vnímáno negativnû (vû‰et hlavu, upadat, oh˘bat se pod tíhou osudu). Atituda, postoj,
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pak v my‰lenkové reprezentaci vypovídá o tom, jak se jedinec staví k ostatním lidem, k problémÛm, k práci, jaké má
morální postoje (ãelí nepﬁíjemnostem, odvrací se od ‰patnosti, hází problémy za hlavu).
Psychosomatické pojetí rehabilitace a léãby bolestí zad je
zaloÏené na tom, Ïe kaÏd˘ pﬁíznak, drÏení tûla i bolest mají
svÛj smysl a v˘znam. Od v˘znamÛ tûlesn˘ch pozic a zpÛsobÛ (vzorcÛ) chování ãlovûk odvíjí ve svém v˘voji druhovém i osobním jejich v˘znamy psychické a psychosociální.
Existuje samozﬁejmû i opaãná cesta, „somatizace“, vypovídající o tom, co v‰echno lze ﬁíci mimikou a gesty. JestliÏe
se v Ïivotû nedaﬁí, ãlovûk to proÏívá ve zmûnûné tûlesné pozici a naopak, z pozice, do které jej nutí bolestiv˘ syndrom,
lze odeãíst lidskou situaci, kterou ﬁe‰í a nevyﬁe‰il. Jin˘mi
slovy, schoulenost je ztûlesnûním (somatizací) deprese,
vzpﬁímenost ztûlesnûním optimizmu. Je proto logické, Ïe
pokud není Ïivotní situace vyﬁe‰ena na psychosociální
úrovni, pﬁetrvává i její v˘vojovû star‰í tûlesné vyjádﬁení.
Somatizace je ale souãasnû jedním z obrann˘ch mechanizmÛ psychiky. ProÏívá-li ãlovûk urãitou Ïivotní situaci jako
trapnou, nebezpeãnou nebo ohroÏující, a nemá psychické
zdroje jí na psychosociální úrovni ãelit, nevûdomû zaujímá
pozici marnû vzdorujícího, bojícího se, úzkostného. Ostatní
lidé tomu intuitivnû rozumûjí jako „ﬁeãi tûla“ a v mezilidské
komunikaci na to pﬁípadnû reagují. JestliÏe v‰ak lékaﬁ
soustﬁedí ve‰kerou pozornost v˘luãnû na tûlesné pﬁíznaky,
aniÏ si uvûdomuje, Ïe jde o komplexní vyjádﬁení lidské situace, nemÛÏe b˘t léãba dlouhodobû úspû‰ná.
Psychosomatická rehabilitace je právû proto komplexním pﬁístupem k psychosociálním a tûlesn˘m dûjÛm v jejich pﬁirozené jednotû. To v‰ak znamená pﬁijmout pﬁedpoklad existence i psychick˘ch dûjÛ nevûdom˘ch, které se
odehrávají mimo na‰i vûdomou kontrolu. Snahou psychosomatické rehabilitace je, v „ﬁeãi tûla“, prostﬁednictvím vûdomého a cíleného zaujímání tûlesn˘ch pozic, sestav cvikÛ
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a pohybov˘ch programÛ pﬁispívat k vybavování jejich psychick˘ch vûdom˘ch i nevûdom˘ch obsahÛ a naopak, prostﬁednictvím psychiky, ﬁe‰ením psychosociálních problémÛ, navozovat pﬁirozenû související zmûnu jejich tûlesného
vyjádﬁení. Kombinací obou pﬁístupÛ lze totiÏ pﬁíznivû ovlivnit
nejen momentální bolestiv˘ pﬁíznak, ale souãasnû pﬁispût
k tomu, aby pacient nalézal vnitﬁní zdroje k pﬁimûﬁenému
a uspokojivému zvládání svého Ïivota. Psychosomatická rehabilitace tedy není, jak se mnozí mylnû domnívají, pouh˘m
souãtem tradiãních rehabilitaãních postupÛ a psychoterapie, n˘brÏ zcela nov˘m komplexním léãebn˘m pﬁístupem,
smûﬁujícím k nalezení pﬁirozené osobní rovnováhy.
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O bolesti
âlovûk je zdráv, kdyÏ ho pokaÏdé bolí nûkde jinde.
M. Twain

Problematika bolesti nab˘vá charakteru celosvûtové epidemie. KaÏd˘ pát˘ Evropan trpí bolestmi hlavy, zad nebo
kloubÛ. Podle Evropské spoleãnosti pro studium bolesti se
na léãbu tûchto pacientÛ roãnû vynaloÏí 34 miliard EUR.
Evropané z dÛvodÛ chronické bolesti zme‰kají pÛl miliardy
pracovních dní za rok. KaÏd˘ pát˘ také trpí bolestmi déle
neÏ dvacet let a tﬁetina postiÏen˘ch kvÛli nim alespoÀ jednou pﬁi‰la o místo. Lékaﬁi odhadují, Ïe bolestmi zad a kloubními obtíÏemi trpí okolo 39 milionÛ EvropanÛ, pﬁiãemÏ do
roku 2020 oãekávají, Ïe se tento poãet zdvojnásobí. Dramatick˘ nárÛst poãtu tûchto pacientÛ jde ale ruku v ruce
se stoupajícími náklady na jejich léãení. VÏdyÈ jen v âeské
republice pﬁesáhly v roce 2003 v˘daje na léky magickou
hranici 50 miliard, pﬁiãemÏ na prvních ãtyﬁech místech
Ïebﬁíãku nejprodávanûj‰ích lékÛ suverénnû kralují právû
analgetika.
Vzniká zde pozoruhodn˘ paradox. Pﬁes relativnû snadnou dostupnost tûch nejmodernûj‰ích diagnostick˘ch
technologií v podobû poãítaãové tomografie nebo nukleární
magnetické rezonance a pestrou nabídku vysoce úãinn˘ch
lékÛ proti bolesti i záplavu prostﬁedkÛ „kloubní v˘Ïivy“ poãet pacientÛ neustále narÛstá. Kde hledat pﬁíãiny tohoto
stavu? Problém bolestí zad a degenerativních kloubních
onemocnûní je modelovou ukázkou zvûdeãtûní, medikalizace, dﬁíve pﬁirozeného lidského Ïivota.
Medicínsko-farmaceutick˘ prÛmyslovû-obchodní komplex to s námi myslí dobﬁe: neustále stupÀuje tlak na vytváﬁení nov˘ch diagnóz, aby obratem nabídl jejich snadné
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léãení – léãivy; vytváﬁí potﬁebu nov˘ch vy‰etﬁení (nové
a draÏ‰í pﬁístroje) a odhaluje nové poruchy, které pak nákladnû léãí – léãivy. Anal˘zy prokazují, Ïe ãím více prostﬁedkÛ vynakládá spoleãnost na zdravotní péãi, tím nemocnûj‰í
se cítí její obãané. V letech 1966–1988 celosvûtovû vzrostl
poãet lidí, kteﬁí se obávají o svoje zdraví, z pÛvodních 15 na
50 procent. Úplná zkáza ve‰kerého zdraví je blízko, zachraÀ se kdo mÛÏe‰. Lidé Ïijící v zemích, které obãanÛm
poskytují ‰piãkovou lékaﬁskou péãi a zdravotnické informace, totiÏ spí‰e povaÏují svoje obtíÏe za nemoci, zatímco
lidé Ïijící v hor‰ích podmínkách povaÏují tytéÏ problémy za
pﬁirozen˘ stav. Lékaﬁská vûda dosáhla takového pokroku,
Ïe nikdo na svûtû uÏ není zdrav˘.
Ideálním stra‰ákem veﬁejnosti se v rukou medicínsko-farmaceutického komplexu mimo jiné staly právû degenerativní kloubní choroby. Ty je ov‰em nutné pﬁedev‰ím chápat jako zcela pﬁirozen˘ proces stárnutí kloubÛ, obvykle
odpovídající vûku a zpÛsobu Ïivota. Pozornost a péãi lékaﬁÛ vyÏadují tehdy, pokud jsou degenerativní zmûny v˘raznû pokroãilej‰í a provázené bolestí. Lidovû ﬁeãeno: „je utahanej jako rumaﬁská kobyla“, nebo „je sedﬁenej“, „Ïivot na
nûj naloÏil, aÏ se z toho sloÏil“, „proti vûku není léku“, takÏe
k stáru takového „bolí celej ãlovûk“. Zkrátka „co mÛÏe ãlovûk
ãekat na stará kolena“. I odborníci jaksi pochopili, Ïe na
vzniku a rychlém rozvoji degenerativních kloubních zmûn
se podílí celá ﬁada faktorÛ, mezi které patﬁí dûdiãnost, nadváha, chronické pﬁetûÏování a v ‰ir‰ím mûﬁítku nezdrav˘,
stresující Ïivotní styl. Ani tento souãet ale nepﬁiná‰í vysvûtlení, proã poãet pacientÛ v posledních desetiletích tak
hrozivû narÛstá.
Vysvûtlení proto hledejme ve zcela pom˘leném, ale zato
pﬁísnû vûdeckém, pohledu souãasné medicíny na smysl a v˘znam bolesti. Matka pﬁíroda nám ji dala jako varování pﬁed
po‰kozením a obranu pﬁed pokraãováním v sebepo‰kozujícím chování. A nejen to, kdyÏ ãlovûk zpozorní, bolest mu
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ukáÏe i na pﬁíãinu. Bylo by nasnadû snaÏit se bolesti rozumût
a odstranit její pﬁíãiny, tedy problém bolesti ﬁe‰it je‰tû v poãátku funkãních obtíÏí, které vÏdy pﬁedcházejí postupnému
rozvoji degenerativních zmûn. Neboli, odstranit pﬁíãiny a tak
vytvoﬁit podmínky samoúzdravn˘m procesÛm organizmu,
aby mohly konat, neboÈ „lékaﬁ léãí, Pámbu uzdravuje“. Milovníci paradoxÛ se ale dozvûdí, Ïe ze v‰eho nejdﬁíve je nutno
bolest tlumit, protoÏe zhor‰uje kvalitu Ïivota. A jsou tu na‰e
spasitelky, farmaceutické firmy. Vyrábûjí léky na v‰e a proti
v‰emu, vlastnû v podstatû proti v‰em. Pacient je spokojen, uÏ
i sám umí uÏívat analgetika, uÏ i sám si umí o jejich pﬁedpis
ﬁíci lékaﬁi. Ten se nemusí trápit pﬁem˘‰lením a pacientovi
rád vyhoví. Dividendy rostou. Témûﬁ bezchybn˘ svût. BudiÏ
pochválen pﬁedmût trÏní spotﬁeby, dﬁíve naz˘van˘ lék.
Co na tom, Ïe jenom v âeské republice je dennû hospitalizováno pûtadvacet pacientÛ s krvácením ze zaÏívacího
traktu, z toho jedenáct v pﬁímé souvislosti s uÏíváním tohoto typu lékÛ. Babiãka ﬁíkávala: „po úãinku zlá rada“. Ale
jejich nejhor‰ím neÏádoucím (vedlej‰ím) úãinkem je, Ïe potlaãují bolest (ochrann˘ signál) a dovolují tak pacientovi
pokraãovat v neÏádoucím pﬁetûÏování, které je tou pravou
pﬁíãinou bolestiv˘ch komplikací.
Tak si to shrÀme: na co si dﬁíve babiãka dávala obklad, jelikoÏ „to pﬁicházelo k sobû“, a tím pádem to bolelo, to je teì
„syndrom bolesti“ a bolest je tﬁeba tlumit. Analgetiky, antirevmatiky, anti anti... Bolest odejde a s ní i varování, Ïe pﬁíãina trvá. Z poruchy se stane choroba, která vyÏaduje sloÏitá
vy‰etﬁení a alespoÀ dva aÏ tﬁi rÛzné léky, jeÏ je nutno brát
právû proto, Ïe se dﬁíve braly ty pﬁedchozí léky a ony správnû úãinkovaly. Tyto nové léky zhusta potlaãují samoúzdravnou schopnost organizmu a pﬁiná‰ejí (zhusta) neÏádoucí,
vedlej‰í úãinky. A co je neÏádoucí, musí pryã a nastupuje
tﬁetí generace lékÛ.
Ale farmacie je racionální vûda a nejlépe ví, Ïe prevence
je tﬁeba. Tu nemÛÏe nechat na babiãkách, které ﬁíkají: „jez
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do polosyta, pij do polopita, naplno vyjdou ti léta“, ale vezme to do vlastních rukou. Za pár korun jsou tu zázraãné
prostﬁedky „kloubní v˘Ïivy“, u kter˘ch je zvlá‰tní jenom
jedna vûc: jak mohli lidé dﬁív Ïít bez nich. Tuhle my‰lenku
zdravotnicko-farmaceutická reklama nezi‰tnû ‰íﬁí do v‰ech
stran a nikdo se jí nevyhne. V mozcích vymyt˘ch jiÏ jin˘mi
reklamami se úlevnû ‰íﬁí jako jediné pravé uãení. Pozor, lékaﬁe nevyjímaje!
Souvislost mezi zbûsil˘m naduÏíváním a pﬁedepisováním
lékÛ proti bolestem zad a kloubÛ i záplavou prostﬁedkÛ
„kloubní v˘Ïivy“ a dramatick˘m nárÛstem pacientÛ trpících degenerativními kloubními obtíÏemi je tímto zﬁejmá.
A máme tu krásn˘ paradox: lék se stává jednou z hlavních
pﬁíãin této choroby.
Klíãová otázka tedy zní: je bolest nemoc, ãi nikoliv? Klíãová proto, Ïe se zároveÀ táÏe na problém takzvan˘ch civilizaãních nemocí, problém medikalizace pﬁirozeného Ïivota, na
medicínské a obãansko-politické problémy zdravotnictví.
B˘t nemocn˘ je totiÏ urãitá sociální kategorie, instituce,
znamenající i urãit˘ závazn˘ zpÛsob chování a souãasnû
i sebepojetí. O tom v‰em rozhoduje lékaﬁ za‰títûn˘ legislativou. Ani nejvût‰í odborníci na problematiku bolesti se ale
neshodují v tom, zda je bolest nemocí, ãi nikoliv. Tento zcela zásadní názorov˘ rozdíl v pohledu na bolest se pak nutnû odráÏí i v rozdíln˘ch diagnostick˘ch a léãebn˘ch postupech. K akutní i chronické bolesti je nutné v první ﬁadû
pﬁistupovat jako ke komplexnímu problému celého ãlovûka
souvisejícímu s jeho zdravím, jako k odchylce od stavu
zdraví, vyÏadující specifické zamûﬁení pozornosti lékaﬁe.
Takto posuzovaná bolest je nesmírnû dÛleÏit˘m komplexním dûjem ve sluÏbû adaptace, udrÏování rovnováhy mezi
organizmem a prostﬁedím. V této souvislosti je také signálem informujícím o pﬁítomnosti problému a spou‰tûjícím
ﬁadu zpûtnovazebních pochodÛ, poãínaje úrovní bunûãnou, aÏ po úroveÀ chování ãlovûka ve spoleãnosti. Rozho-
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dující roli v interpretaci bolesti hrají faktory genetické, vliv
v˘chovy, sociální prostﬁedí a momentální psychické nastavení. Psychická nepohoda, stres, úzkost a deprese vytváﬁejí bludn˘ kruh, kdy ãlovûk, kter˘ má problém s bolestí,
zaãne mít „problém s problémem bolesti“. Bolest se stává
jak˘msi samostatn˘m fenoménem, kter˘ si vynucuje ve‰kerou pozornost a specifické chování svého nositele.
Bolest souvisí se stresem, je jeho souãástí a zároveÀ jeho
závaÏnost prohlubuje. Bludn˘ kruh se tím uzavírá.
Vznik bolesti ãlovûk vnímá jako problém, kter˘ je tﬁeba
ovlivnit, obvykle v‰ak nepozoruje zmûnu, kterou jsme právû
popsali. Bolest, není-li vãas a pﬁimûﬁen˘mi prostﬁedky odstranûna, se stává problémem organizujícím kolem sebe celostní dûje, vãetnû psychosociálních, a takto zásadnû mûní
cel˘ zpÛsob jeho Ïivota. Je proto velmi sporné oznaãit ji prvotnû za nemoc. Smysl bolesti totiÏ spoãívá v tom, Ïe komplexnû stimuluje intuitivní samoléãebné schopnosti jedince
a zároveÀ její lokalizace a charakter ukazují i vûdomému
proÏívání na Ïádoucí zpÛsob jejího odstranûní. âlovûk je
vybaven celou ﬁadou pﬁirozen˘ch programÛ, jak ﬁe‰it problémy, které pﬁiná‰í Ïivot, a má i moÏnost tyto programy
dále dynamicky rozvíjet. JestliÏe bolest oznaãíme za samostatnou nemoc, potvrzujeme tím její promûnu ze signálu na
podnût, organizující vznik sekundárních chorobn˘ch dûjÛ.
Vzniká pováÏliv˘ paradox. âlovûk dostává roli pacienta, která je ale kulturnû a sociálnû pﬁedepsaná. V systému souãasného zdravotnictví pﬁestává spoléhat na vlastní síly, není
motivován k aktivnímu pﬁístupu, rezignuje a spoléhá na
pomoc lékaﬁe. ZároveÀ je ale povzbuzován k ãinné spolupráci. V tomto protiﬁeãení lékaﬁ ztrácí to nejcennûj‰í, co má,
totiÏ moÏnost vrátit bolest do kompetence emancipovaného
pacienta a spoleãnû s ním hledat zpÛsob, jak ji dostat zpût
pod kontrolu. Dochází zde k fenoménu tzv. agování, kdy se
jeden úãastník interakce nevûdomû úãastní nevûdomého
chování druhého úãastníka. Lékaﬁ nepochopí skryt˘ smysl

Bolesti zad - 1. ãást 31.5.2005 9:48 Stránka 31

31

a v˘znam pacientovy bolesti a oznaãí ji za nemoc. Pacient
pﬁijme oznaãení své bolesti za nemoc a ztratí tak moÏnost
nalézt její smysl a v˘znam v souvislostech vlastních Ïivotních problémÛ.
OvlivÀování bolesti musí vÏdy zaãínat hledáním zdrojÛ,
které má ãlovûk sám k dispozici. Úkolem lékaﬁe je pak pﬁedev‰ím psychoterapeutická mobilizace tûchto zdrojÛ a nikoliv potlaãování bolesti samotné. VyuÏití moderních poznatkÛ
vûdy, technologií v rozpoznání charakteru bolesti a úãinn˘ch
lékÛ v jejím tlumení, je neodmyslitelnou souãástí komplexního pﬁístupu, je v‰ak dÛslednû vÏdy aÏ druh˘m krokem klinického postupu, spoãívajícím v orientaci na bolest jako na
komplexní problém ãlovûka v jeho sociopsychosomatické
existenci, nikoliv tedy na bolest jako nemoc.
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O poruchách zdraví a nemocích
Je mnohem dÛleÏitûj‰í vûdût, jak˘ pacient chorobou onemocnûl,
neÏ jakou má pacient chorobu.
W. Osler

Nezbytn˘m pﬁedpokladem odpovídajícího léãení je správná
diagnóza, ãesky rozpoznání. Obvykle se tím myslí rozpoznání urãité choroby mezi mnoha jin˘mi. NejtûÏ‰ím úkolem lékaﬁe v‰ak je rozpoznat chorobu od zdraví. Podle vûdecké medicíny je ãlovûk buì zdrav˘, nebo není zdrav˘
a pak je nemocn˘, jeho nemoc byla rozpoznána, dostala
jméno, tedy diagnózu. âesk˘ jazyk ov‰em nabízí mnohem
jemnûj‰í a v˘stiÏnûj‰í odli‰ení:
• Porucha – o poru‰e hovoﬁíme, je-li nûco naru‰ené, zboﬁené, sesuté. Poruchu lze rozpoznat, pojmenovat a napravit.
• Nemocn˘ – nemocn˘ znamená bez-mocn˘, ne-mocn˘ v˘konu, ãinnosti. Jde o celkov˘ stav, o to, jak se ãlovûk
cítí. Souãasnû je to ale i sociální role.
• Choroba – je odvozena od slova chor˘, tedy zchátral˘,
vetch˘, ‰patn˘, bídn˘, nepodaﬁen˘. Jde o více ãi ménû
závaÏn˘, vûdecky zjistiteln˘ stav nebo proces.
• Stonání – od slova sténati, tedy proÏívati utrpení. Stonání je subjektivní proÏívání nemoci.
V jedné a téÏe situaci se lidé chovají rÛznû. Jedni napﬁíklad
ﬁíkají: mûl jsem chﬁipku a teì mne je‰tû ãeká operace Ïluãníku, ale jinak jsem zdrav˘. Druzí si naopak stûÏují: já
jsem poﬁád nemocn˘, mûl jsem chﬁipku, a aby toho nebylo
dost, ãeká mne je‰tû operace Ïluãníku. JestliÏe ãlovûka zabolí záda a nedokáÏe si sám pomoci, spûchá k lékaﬁi buì
jako zdrav˘ s poruchou a oãekává od nûj, Ïe ji rozpozná
a napraví, nebo jako nemocn˘ s chorobou. Podstatné je, na
ãem se s lékaﬁem dohodne. JestliÏe na chorobû, stává se
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nemocn˘m, pacientem a odchází domÛ stonat. A právû o to
stonání jde. Je totiÏ zcela subjektivní. Úzkostn˘ ãlovûk totiÏ ãasto více trpí pocitem ohroÏení neÏ vlastní bolestí. âlovûk odoln˘ naproti tomu mÛÏe váÏné obtíÏe podcenit. Klíãov˘ je pﬁitom rozhovor s lékaﬁem, zaloÏen˘ na vzájemné
dÛvûﬁe, respektu a otevﬁenosti. Právû zde ale dochází k nejãastûj‰ím pochybením.
Z pohledu pacienta mÛÏe b˘t diagnóza, pokud je pﬁíznivá, vítan˘m uklidnûním. Zbavuje jej pocitu nejistoty a stává se základem pro léãbu vedoucí k uzdravení. Bolest bez
zﬁejmé pﬁíãiny je totiÏ stresující a Ïádá si b˘t vysvûtlena.
Lidé proto vyhledávají ãasto lékaﬁe spí‰e pro tuto potﬁebu
vysvûtlení neÏ pro samu existenci bolesti. Nejlep‰í vysvûtlení je vysvûtlení prosté, pro pacienta snadno srozumitelné.
Dobr˘ lékaﬁ se musí vÏdy ujistit, Ïe si pacient neuchovává
jinou, mylnou pﬁedstavu o pﬁíãinû sv˘ch obtíÏí. Pojmenovat
poruchu jako chorobu totiÏ pﬁiná‰í i váÏné neÏádoucí dÛsledky. âlovûk se v té chvíli stává pacientem, ospravedlnûn
je i pﬁípadn˘ léãebn˘ zákrok, kter˘ ov‰em nemusí b˘t vÏdy
blahodárn˘. Diagnóza rovnûÏ dává pacientovi moÏnost zaujmout roli nemocného a uniknout tak kaÏdodenním nepﬁíjemn˘m povinnostem, zaujmout roli, která se mÛÏe stát
Ïivotní filozofií. ¤íká se tomu sekundární, druhotn˘ zisk
z choroby. Americk˘ sociolog Talcott Parsons jako první
upozornil na skuteãnost, Ïe v na‰í spoleãnosti se dá uniknout sociálním závazkÛm jedinû pﬁijetím role nemocného.
Od lékaﬁe se pak oãekává, aby ospravedlnil v˘rok: „Jsem
nemocen, a proto nemohu...“. Podvûdomû motivované chování, úzce související s v˘hodami, které postavení nemocného pﬁiná‰í, tak pﬁivádí mnoho lidí k lékaﬁi ne proto, aby
se uzdravili, ale proto, aby si nemoc zachovali. Nelze b˘t
ale pﬁesvûdãiv˘m zpÛsobem nemocen bez vûrohodné diagnózy, a jakmile ji proto pacient získá, pokládá ji za drahocennou Ïivotní nezbytnost a bûda lékaﬁi, kter˘ by mu ji
bral. Nemoc se totiÏ stává reálnou teprve tehdy, kdyÏ se jí
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dostane jména. Mnohem vût‰í respekt okolí budí sdûlení
pacienta, Ïe trpí konkrétní, nejlépe latinsky pojmenovanou
chorobou, neÏ prost˘ údaj o existenci bolesti. TéÏ vût‰ina
lékaﬁÛ se mylnû domnívá, Ïe pacientÛm prospívá, kdyÏ se
jejich obtíÏím ihned dostane diagnostické nálepky. To ãasto vede k diagnózám, které postrádají jakékoliv racionální
opodstatnûní. K. B. Thomas upozornil v roce 1987 v ãlánku publikovaném v Brit. Med. Journal na efekt toho, kdyÏ
se pacientÛm nesdûlí hned jméno nemoci. V roce 1978 vy‰etﬁil 200 pacientÛ, u nichÏ nebylo moÏné stanovit definitivní diagnózu. Pﬁesto ãásti z nich diagnóza pﬁisouzena
byla a byli léãeni symptomaticky, zatímco druhé ãásti pacientÛ bylo sdûleno, Ïe Ïádnou chorobou netrpí, a léãba proto není nutná. Pﬁi koneãném hodnocení neshledal Thomas
mezi obûma skupinami Ïádn˘ rozdíl. V praxi v‰ak lékaﬁi
mají tendenci spí‰e diagnostikovat nemoc, která není, neÏ
opomenout skuteãnou chorobu. Zmínûn˘ postup obvykle
pramení z absence sebereflexe lékaﬁe, kter˘ provádí nadbyteãné diagnostické a léãebné v˘kony nikoli proto, Ïe by
je pacientÛv stav vyÏadoval, n˘brÏ z pocitu vûdomé a ãastûji nevûdomé obavy z pochybení, ve snaze b˘t za v‰ech okolností „kryt˘“. V dynamické psychologii se pro takové jednání pouÏívá termín „protipﬁenos“, spoãívající v nevûdomé
motivaci lékaﬁe, kterou vkládá do svého chování vÛãi pacientovi. Nejãastûj‰í nemocí se tak stává sama diagnóza. DÛsledkem diagnostikování nemoci, která není, je zbyteãná,
mnohdy i velmi radikální léãba, ztráta pocitu zdraví a postupné pﬁevzetí „role nemocného“, získání motivace k nemoci, se v‰emi aspekty medicínsk˘mi, sociálními a ekonomick˘mi. Jednou vyﬁãené chybné diagnózy se pak pacient
obvykle jen tûÏko zbavuje. Sami lékaﬁi jen neradi pﬁiznávají svoje rozpaky a jsou v neustálém poku‰ení za kaÏdou
cenu „diagnostikovat a léãit“, dávat pﬁíznakÛm jména a vytváﬁet jakési „virtuální nemoci“. Sporné diagnózy pak mohou pevnû zakoﬁenit v mysli pacienta, a protoÏe jsou bûÏ-
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n˘mi metodami neléãitelné, ve‰keré léãebné úsilí zamûﬁené
na jejich odstranûní pacienta po‰kozuje. Pﬁesto v‰echno
souãasná medicína i tyto v podstatû neexistující nemoci
s oblibou vytváﬁí a léãí. ProtoÏe se ale efekt léãby jen zﬁídkakdy dostavuje, vyhledává zklaman˘ pacient v mnoha
pﬁípadech pomoc rÛzn˘ch léãitelÛ – biotronikÛ, homeopatÛ a jin˘ch. Efekt placeba, kter˘ nebyla schopna souãasná
medicína, orientovaná pouze na vlastní chorobu a pﬁestávající vidût osobu pacienta, nabídnout, v tûchto pﬁípadech
skuteãnû mÛÏe, prostﬁednictvím psychiky, slavit pozoruhodné úspûchy. Placebo sice pochopitelnû nedokáÏe vyléãit
organickou chorobu, ale pomáhá pacientovi, aby se cítil
ménû nemocen, aby ménû vnímal bolest, a je ideálním prostﬁedkem v situacích, kdy pacient v podstatû nemocen vÛbec
není. Podcenûní v˘znamu placeba a psychologického pﬁístupu ze strany lékaﬁe tak jen pﬁispívá k vytváﬁení iracionálního
klimatu, které vede pacienty k odmítání ovûﬁené lékaﬁské
péãe a vhání je do náruãe rÛzn˘ch léãitelÛ a ‰arlatánÛ.
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O bolestech zad
Lékaﬁská vûda a zdravotní sluÏby jdou ‰patn˘m smûrem,
neboÈ jsou lhostejné k vnûj‰ím vlivÛm a Ïivotnímu stylu
ãlovûka, které v zásadû urãují ná‰ zdravotní stav.
T. McKeown

Bolesti zad mající svÛj pÛvod v poruchách funkce páteﬁe
jsou celosvûtovû povaÏovány za jeden z nejzávaÏnûj‰ích medicínsk˘ch, ekonomick˘ch a sociálních problémÛ. S tímto
typem bolestí se bûhem svého Ïivota setká témûﬁ 85 % ve‰keré populace. Podle údajÛ ze Spojen˘ch státÛ americk˘ch
bolesti zad bezkonkurenãnû vedou v poﬁadí pﬁíãin pracovní
neschopnosti osob mlad‰ích 45 let, zaujímají druhé místo
v hodnocení pﬁíãin náv‰tûvy lékaﬁe, jsou pát˘m nejãastûj‰ím
dÛvodem hospitalizace a ãtvrtou nejãastûj‰í pﬁíãinou chirurgick˘ch zákrokÛ. Roãní náklady na léãbu a pracovní ne-

Obr. 2: M˘tus první: Pacient trpící bolestí zad musí b˘t vÏdy práce
neschopen
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schopnost tûchto pacientÛ dosahují padesáti miliard dolarÛ.
Neménû znepokojivá je v‰ak i situace v âeské republice. Podle údajÛ vydan˘ch Ústavem zdravotnick˘ch informací a statistiky âeské republiky byly v roce 1997 nemoci pohybového
aparátu na druhém místû v pﬁíãinách pracovní neschopnosti
(13,88 %), za nemocemi d˘chacího ústrojí (48,4 %) a pﬁed
poranûními a otravami (10,76 %). Právû bolesti zad se ve
skupinû tûchto onemocnûní postaraly nejen o nejvy‰‰í poãet
prostonan˘ch dní (z více neÏ 580 000 jich mûly na svûdomí
360 000), ale i o nejdel‰í dobu trvání pracovní neschopnosti.
Od roku 1970 se u nás zv˘‰il poãet tûchto pﬁípadÛ o polovinu a prÛmûrná doba trvání pracovní neschopnosti se prodlouÏila o 74 %. Tyto statistické údaje tak naléhavû nutí
k zamy‰lení nad pﬁíãinami, zpÛsoby léãby i prevence bolestí
zad a k pﬁehodnocení celé ﬁady dosud rutinních diagnostick˘ch a léãebn˘ch postupÛ.
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Co se mÛÏe skr˘vat za bolestí zad?
¤ekl bych, Ïe skuteãnû velk˘ je takov˘ lékaﬁ, kter˘ lépe
neÏ kdokoliv jin˘ dokáÏe stanovit diagnózu.
J. Bigelow

Naprostá vût‰ina bolestí zad je takzvanû „vertebrogenních“,
tedy zpÛsoben˘ch poruchou v oblasti páteﬁe, vût‰ina vertebrogenních obtíÏí je pak etiologie funkãní, tedy bez v˘raznûj‰ího objektivního nálezu. Bolesti zad se nejãastûji vyskytují
v oblasti krãní a bederní, které jsou z mechanického hlediska nejvíce namáhány, a skr˘vají se za ‰irokou ‰kálou diagnóz cervikokraniálního, cervikobrachiálního, lumbosakrálního, sakroiliakálního ãi v‰eobjímajícího vertebrogenního
algického syndromu. Tyto diagnózy jen velmi obecnû informují o pﬁítomnosti bolesti a její lokalizaci, nic ale nevypovídají o pﬁíãinû jejího vzniku.
Dﬁíve ale, neÏ oznaãíme bolest za ãistû vertebrogenní,
tedy „od zad“, je nutné pamatovat na nûkterá závaÏná onemocnûní, která mohou b˘t téÏ bolestí zad provázena. Jde
pﬁedev‰ím o nûkteré choroby neurologické, infekãní a cévní, do oblasti zad se mohou promítat i bolesti vyvolané
chorobami srdce, plic a celé ﬁady vnitﬁních orgánÛ. Zﬁejmû
nejuÏ‰í vztah mezi bolestí zad a poruchou vnitﬁních orgánÛ a naopak byl zaznamenán u obtíÏí gynekologick˘ch.
V prÛbûhu celé ﬁady gynekologick˘ch chorob zji‰Èujeme
v˘skyt nebo zhor‰ení lumbosakrálních ãi sakroiliakálních
blokád, naproti tomu mÛÏeme pﬁi nálezu tûchto blokád pozorovat velmi ãasto bolestivou menstruaci provázenou bolestí v kﬁíÏi a podbﬁi‰ku, a to pﬁi zcela negativním gynekologickém nálezu. Vztahy velmi podobné pak panují i mezi
ischemickou chorobou srdeãní provázenou bolestí na hrudi a poruchami v oblasti hrudní páteﬁe.
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Z vlastních „vertebrogenních“ pﬁíãin bolestí zad je nutné
jmenovat choroby s jasnû vymezen˘m objektivním nálezem, jak˘mi jsou spondylóza a spondylartróza, tedy degenerativní zmûny meziobratlov˘ch plotének s následn˘m zúÏením meziobratlového prostoru, tvorbou osteofytÛ na okrajích
obratlov˘ch tûl a artrózou postihující chrupavky intervertebrálních kloubÛ. V diferenciální diagnostice je tﬁeba myslet na
spondylartritidy, zvlá‰tû ankylozující spondylitis (Bechtûrevova choroba), i na celou ﬁadu zánûtliv˘ch onemocnûní páteﬁe
rÛzné etiologie, vrozené v˘vojové vady, traumata a nádorové procesy, které b˘vají ãastûji metastatické neÏ primární.
Bolesti zad mohou b˘t pouze svalové (fibrozitidy), téÏ osteoporóza obratlÛ vyvolává bolest, zvlá‰tû tehdy, je-li komplikována kompresivní frakturou. Zv˘‰enou pozornost pak
vyÏadují bolesti provázející v˘hﬁez meziobratlové plotny
s následn˘m dráÏdûním nervového koﬁene a odpovídajícími
klinick˘mi pﬁíznaky.
Povzbudiv˘m zji‰tûním ale je, Ïe bolesti zad zpÛsobené
nûkterou ze zmínûn˘ch váÏn˘ch pﬁíãin jsou vzácné a jejich
naprostá vût‰ina, aÏ 98 %, má svÛj pÛvod v doãasné poru‰e pohybového aparátu t˘kající se svalÛ, vazÛ, kloubÛ
a meziobratlov˘ch plotének. Za tûchto okolností je proto
pﬁedev‰ím nutné zamûﬁit diferenciálnû diagnostické úsilí
na zji‰tûní charakteru a pﬁíãiny poruchy, a teprve v pﬁípadû dÛvodného podezﬁení na organick˘ pÛvod obtíÏí (koﬁenové dráÏdûní, metastázy, infekce, traumata, infarkt myokardu...) vést vy‰etﬁení i tímto smûrem. AÏ 85 % pacientÛ
s bolestí zad se v‰ak definitivní diagnózy, tedy urãení jednoznaãné pﬁíãiny obtíÏí, nikdy nedoãká a je jim pﬁisouzena
diagnóza nûkterého z jiÏ zmínûn˘ch vertebrogenních algick˘ch syndromÛ. Za naprostou vût‰inou tûchto diagnóz se
pak skr˘vají pﬁíãiny bolestí zad funkãního charakteru.
U tohoto typu bolestí b˘vá samotná páteﬁ z poãátku obvykle bez morfologick˘ch, nûkdy i bez funkãních zmûn. Pﬁíãina pﬁetíÏení mÛÏe b˘t jednak exogenní, tedy v dÛsledku
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pﬁíli‰ nároãné ãi jednostranné fyzické zátûÏe, ãastûji ale dochází k pﬁetíÏení v dÛsledku vadného drÏení tûla nebo nevhodného pohybového stereotypu. Pokud jde o ãistû exogenní pﬁetíÏení, b˘vá provázeno obrazem typické svalové
nerovnováhy v podobû takzvaného dolního zkﬁíÏeného syndromu, pﬁi které dochází ke zv˘‰enému zatíÏení a zkrácení
zádov˘ch svalÛ a flexorÛ kyãle na stranû jedné a k útlumu
ãi ochabnutí svalÛ stûny bﬁi‰ní a svalÛ h˘Ïìov˘ch na stranû druhé. Jak svaly hyperaktivní, tak i ochablé mohou b˘t
bolestivé. Typickou lokalizací bolestiv˘ch bodÛ b˘vají poslední trnové v˘bûÏky bederních obratlÛ a zadní horní spiny. Zmínûn˘ typ svalové nerovnováhy pak vyvolává zvût‰enou bederní lordózu a takzvan˘ BaastrupÛv fenomén, tedy
osteochondrózu trnov˘ch v˘bûÏkÛ. Analogick˘ typ svalové
nerovnováhy, takzvan˘ horní zkﬁíÏen˘ syndrom, nalézáme
i v oblasti krãní páteﬁe. Zde obvykle, v dÛsledku chronického pﬁetûÏování, dochází ke zkratu sestupné ãásti m. trapezius, m. levator scapulae a m. sternocleidomastoideus,
ochablé b˘vají naopak hluboké flexory ‰íje a dolní fixátory
lopatek. Tento velice ãast˘ typ svalové nerovnováhy je provázen v˘raznou zmûnou statiky i dynamiky krãní páteﬁe,
pﬁedev‰ím ale pﬁedsunut˘m drÏením hlavy a zvût‰enou krãní lordózou.
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Nejãastûj‰í pﬁíãiny vzniku bolestí zad
B˘t otyl˘m není tûlesná vlastnost – to je svûtov˘ názor.
K. Tucholsky

Spektrum pﬁíãin bezprostﬁednû pﬁedcházejících vzniku bolestí zad je nesmírnû ‰iroké a nelze v nûm vysledovat jednotn˘ mechanizmus. V nûkter˘ch pﬁípadech uvádûjí pacienti nezvyklou ãi nadmûrnou fyzickou zátûÏ, ãastá b˘vá
i zmínka o bûÏném prochladnutí. V naprosté vût‰inû pﬁípadÛ se ale bolest zad objevuje náhle, napﬁíklad ráno po probuzení, aniÏ by byl pacient schopen uvést zﬁejm˘ vyvolávající moment. Bolest zad se prostû jaksi „pﬁihodí“.
Nejãastûj‰í pﬁíãiny bolestí zad
postávání

hopsání

tahání

sezení

klusání

trhání

leÏení

poskakování

‰kubání sebou

pﬁedklánûní

zakopávání

pﬁená‰ení

natahování

zatáãení

vleãení

zvedání

toãení

dﬁepûní

otáãení

pﬁeskakování

naklánûní

vyklánûní

protahování

kleãení

vyklánûní do stran

hrabání

plazení

chÛze

no‰ení

lezení

skákání

strkání

‰plhání

klouzání

padání

naráÏení

(Gorman, J.: První pomoc pro hypochondry.)
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Z ambulantní praxe, ale i z ﬁady zahraniãních sdûlení zﬁetelnû vypl˘vá, Ïe za drtivou vût‰inou tzv. funkãních poruch
pohybového aparátu se skr˘vají somatizované – ztûlesnûné –
psychické obtíÏe, nejãastûji úzkostné stavy a emoãní tenze,
na jejichÏ vzniku se podílí celá ﬁada faktorÛ ústících do
chronického pﬁetíÏení adaptaãních moÏností organizmu,
stresu. V bûÏné ﬁeãi se slovem stres rozumí zátûÏ pﬁesahující
pﬁirozené schopnosti ãlovûka vyrovnávat se s nároky prostﬁedí na pﬁizpÛsobení. Tyto schopnosti jsou individuálnû
velmi rozdílné. To, co naz˘váme stresem souãasné doby, lze
popsat jako dÛsledek velmi hlubok˘ch zmûn Ïivotního prostﬁedí, které se dûjí nepomûrnû rychleji, neÏ je ve v˘vojov˘ch
moÏnostech pﬁizpÛsobení lidského rodu. V medicínském
smyslu slova je stres automatickou reakcí organizmu na
ohroÏující podnûty probíhající na ose hypotalamus – hypof˘za – nadledviny. Stres je sám o sobû uÏiteãn˘, neboÈ nutí
k hledání nov˘ch variant a k rÛstu. Jeho nev˘hodou pro
souãasného ãlovûka v‰ak je, Ïe se dostavuje jako reakce na
podnûty z psychosociální sféry, které rozhodnû neznamenají
ohroÏení Ïivota, pﬁesto se v‰ak spustí celá kaskáda tûlesn˘ch dûjÛ, jako by byl Ïivot ohroÏen. Poãáteãní fáze stresové
reakce má za cíl vytvoﬁit optimální podmínky pro boj nebo
útûk. To se dûje pﬁedev‰ím zv˘‰ením svalového napûtí, zv˘‰en˘m pﬁísunem energeticky bohaté krve ke svalÛm, zrychlením dechu i tepové frekvence a ﬁadou dal‰ích dûjÛ, které
jsou souãasnû pocitovû zpracovány. ProtoÏe ale spoleãenské
konvence zpravidla nedovolují ﬁe‰it stresující situace útokem ãi útûkem, je nastavení organizmu k nim neúãelné, dochází k pﬁetûÏování nûkter˘ch systémÛ, pl˘tvání energií
a celé ﬁadû dal‰ích neblah˘ch dÛsledkÛ. Tím nejtypiãtûj‰ím
tûlesn˘m projevem déletrvajícího zv˘‰ení svalového napûtí
jsou právû bolesti zad. Zde je nutné pﬁipomenout, Ïe psychické napûtí plynoucí z urãité specifické situace s sebou
nese i specifické napûtí tûch svalov˘ch skupin, které by byly
v intenzivní ãinnosti v pﬁípadû skuteãné fyzické ãinnosti.
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Neﬁe‰ené problémy v rodinû, zamûstnání, sexu, konflikty
v manÏelství ãi neschopnost vyrovnat se s pﬁirozen˘m procesem stárnutí jsou proto tradiãnû provázeny emoãním napûtím a s ním spojen˘m zv˘‰en˘m napûtím svalÛ. Toto napûtí organizmus brzy vyãerpává, dostavuje se pocit celkové
únavy a ﬁada rÛzn˘ch funkãních, tzv. psychosomatick˘ch,
poruch, pﬁedev‰ím v oblasti pohybového aparátu. Typick˘m pﬁíznakem je pocit bolestivého a silnû zneklidÀujícího
napûtí v oblasti ‰íjov˘ch a bederních svalÛ. Pacienti si ale
velmi ãasto stûÏují i na bolesti a toãení hlavy, pocity nejistoty, huãení v u‰ích, mravenãení prstÛ horních konãetin,
tlak na hrudi, stavy dechové tísnû, svírání hrdla, bolesti
Ïaludku a oblastí orgánÛ malé pánve, celkovou slabost
a náchylnost k infekãním chorobám. To je ov‰em jen velmi
struãn˘ v˘ãet obtíÏí typick˘ch pro Ïivotní styl, kter˘ je synonymem stresu. K nûmu neodmyslitelnû patﬁí i dlouhodobé jednostranné pﬁetûÏování pohybového aparátu, sedavé
zamûstnání a nedostatek aktivní regenerace, která by zmínûné pﬁetûÏování kompenzovala, pﬁípadnû nadváha. Takto
oslaben˘ organizmus pochopitelnû mnohem hÛﬁe odolává
bûÏn˘m nárokÛm kaÏdodenního Ïivota a vlastní podnût
spou‰tûjící bolest zad nemusí b˘t nijak v˘razn˘. Obvykle
postaãí mírnû zv˘‰ená námaha, nezvykl˘ ãi neopatrn˘ pohyb nebo bûÏné prostydnutí.
Souvislost mezi negativními emocemi a bolestí zad je nesporná a potvrzuje ji celá ﬁada vûdeck˘ch studií. Dr. Lampe
z Univerzity v Innsbrucku publikoval v kvûtnu 1998 studii,
ve které poukazuje na zﬁetelnou souvislost mezi stresem
a v˘skytem bolestí zad. Ze závûrÛ Lampeho v˘zkumu vypl˘vá, Ïe pacienti, u nichÏ se nepodaﬁí pro bolest zad nalézt jednoznaãné vysvûtlení, sná‰ejí svoje obtíÏe mnohem
hÛﬁe neÏ pacienti, u nichÏ je tato pﬁíãina známá. J. E. Sarno z Ruskova Institutu rehabilitaãní medicíny Univerzity
v New Yorku dospûl k závûru, Ïe neﬁe‰ené problémy jsou
pﬁíãinou napûtí, které se mÛÏe manifestovat fyzickou bo-
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lestí. Sarno soudí, Ïe bolest zad se pro pacienta ãasto stává
únikovou cestou od nutnosti ﬁe‰it stresující psychické stavy, a doporuãuje, jako nedílnou souãást péãe o tyto pacienty, psychologickou konzultaci.
JiÏ desítky let téÏ lékaﬁi vûdí o tom, Ïe bolest a deprese
spolu navzájem souvisejí. Chronická bolest pﬁispívá k prohloubení deprese a naopak, deprese mÛÏe zvy‰ovat pocit
bolesti. První dÛkazy o tom, Ïe bolest du‰e, tedy i deprese,
a bolest tûla mají leccos spoleãného, v‰ak pﬁinesl aÏ rozvoj
moderních zobrazovacích metod. Jak informovala v bﬁeznu
2004 ãeská verze âasopisu americké lékaﬁské asociace
(JAMA), vûdci z Kalifornské univerzity pomocí funkãní
magnetické rezonance, sledující aktuální intenzitu ãinnosti jednotliv˘ch oblastí mozku, zjistili, Ïe sociální izolace
u krys aktivuje dvû stejné oblasti, jaké reagují i na fyzickou
bolest. Jsou to pﬁední ãást tzv. opaskového závitu a pravá
pﬁední ãást mozkové kÛry.
Pﬁedev‰ím u déletrvajících a ãasto se opakujících bolestí
zad je proto nezbytnû nutné, vedle peãlivého klinického vy‰etﬁení a shromáÏdûní ve‰ker˘ch anamnestick˘ch údajÛ
t˘kajících se zdravotního stavu, vûnovat zv˘‰enou pozornost psychosociálním problémÛm, které si pacient pro jejich dlouhé trvání neuvûdomuje, nebo si na nû jiÏ zvykl,
a Ïije v pocitu, Ïe je zvládá, pﬁípadnû je vnímá jako zahanbující a odmítá je sdûlit. Obvykle se vyskytují v tûchto základních okruzích:
• souãasné problémy ve vlastní rodinû (partnerské, rodiãovské apod.),
• problematika citov˘ch vztahÛ, intimní Ïivot,
• problematika profesní (dosaÏená kvalifikace, pﬁimûﬁenost uplatnûní a ocenûní, charakter práce – ãasová, fyzická a psychická nároãnost, vztahy na pracovi‰ti),
• problematika Ïivotosprávy, aktivní péãe o fyzickou kondici,
• problémy v pÛvodní rodinû (dûtství, dospívání),
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• posouzení psychického stavu, zpÛsobÛ psychické relaxace, zájmÛ, zálib, subjektivní posouzení psychické pohody pacientem, pﬁípadná objektivizace prostﬁednictvím
standardního psychologického testu.
V pﬁípadû pozitivního zji‰tûní nûkterého ze zmínûn˘ch psychosociálních faktorÛ pak b˘vá léãení pouh˘mi prostﬁedky
standardní rehabilitace, bez konzultace psychosomatika ãi
psychoterapeuta, jen velmi obtíÏné a málokdy úspû‰né.
Pacient totiÏ buì odmítá pﬁipustit souvislost bolesti s tûmito faktory, nebo souvislost pﬁipou‰tí, respektive sám ji
tu‰í, ale usilovnû pﬁitom brání svÛj evidentnû nevhodn˘ Ïivotní styl, kter˘ je vlastní pﬁíãinou celé problémové situace.

Toto je pouze náhled elektronické knihy.
Zakoupení její plné verze je možné v
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