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ZÁVER

Detekcia patofyziologických aspektov 

pomôže zbaviť

pre najčastejšie gastrointestinálne poruchy

vágny prívlastok:

„funkčný“



PORUCHY FUNKČNÉ ? PORUCHY FUNKCIE

porucha sekrécie žalúdka

hyperacidná dyspepsia

anacidná dyspepsia
obsolentné}

poruchy motility
tonus, peristaltika, propulzia, tranzit, evakuácia...

hypersenzitivita
zvýšené vnímanie na stimuly

zvýšená odpoveď na stimuly

Barbara G, Curr Gastroenterol Rep 2011; 13 (4): 308-315



FUNKČNÉ?

• bez viditeľnej patológie

• bez laboratórnych odchýliek

• etiológia neznáma

• patogenéza multifaktoriálna



ETIOLÓGIA NEZNÁMA

Industrializácia

Mestský štýl života

Nesprávna životospráva (FODMAP)

„Výročné“ reakcie

Weinland SR, Am J Gastroenterol 2011;106(10):1813-20



PATOGENÉZA MULTIFAKTORIÁLNA

FUNKČNÉ PORUCHY

GI TRAKTU

Dysfunkcia ENS
Genetická

predispozícia

Psychosociálne 

vplyvy

Hypersenzitivita
Abnormálna 

motilita

Luminálne faktoryZápalové zmeny

Alterovaná 

hormonálna  sekrécia

upravené podľa http://www.nejm.org/action/showImage?doi=10.1056%2FNEJMsa1001025&iide=t02



HYPERSENZITIVITA

Dôkazom imunochemickej plasticity po poranení nervu je 

zvýšená expresia proteínu C-Fos v zadných rohoch miechy. 

Centrálna senzitizácia.

Opatovský J, Ambul Therap 2007; 2:59-64

Intoxikácia hliníkom zvyšuje viscerálnu hypersenzitivitu 

zmnožením degranulovaných mastocytov a zvýšením PAR-2 

(tryptázou aktivovaný receptor 2).

Celkový počet mastocytov sa nemenil.

Esqueere N, UEGJ 2015; 3(5S):A99



Intracelulárna lokalizácia c-Fosu



Vysoký výskyt psychiatrických 

diagnóz

42 – 61 %

Dystýmia

Depresia

Anxiozita

Fóbia

Hypochondria

Somatizácia

Hostilita

Paranoia

Obsedantne kompulzívna porucha

Vysoký podiel na refraktérnosti GI symptómov

F u r o r  m e d i c u s



PSYCHOSOCIÁLNE VPLYVY
ANAMNÉZA NEČAKANÝCH STRÁT

• Úmrtie v rodine

• Rozvod, separovanie manželov

• Súdne jednanie s hrozbou väzenia

• Veľké chirurgické zákroky

• Abort

• Mŕtvo narodené dieťa

• Výročia

• Sviatky

• Ošetrujúci lekár na dovolenkeSjőlund K, Peptides 2010;32(6):1109-12



STAVY PO OPERÁCII ŽALÚDKA

Syndróm albatrosa

Trvanie rovnakých ťažkostí ako pred operáciou, 

často ešte zvýraznených.

Porucha osobnosti  s vegetatívnou dysfunkciou.

Variant Münchhausenovho syndrómu.

Johnstone FR, Canad Med Ass J, Ottawa 1967; 96:1559

Od 90. rokov operácie žalúdka ubúdajú
Stúpajú počty iných, napr. bariatrických výkonov



KAZUISTIKA

H.N., 77 ročná

36-ročná anamnéza chronickej pankreatitídy

Od r. 1991 25 hospitalizácií

9 x MRI

11 x CT

3 x ERCP

7 x RTG skeletu

8 x urografia

5 x Endo USG

7 x fibroskopia

9 x kolonoskopia

1 x RTG brucha nativ

1 x irigografia

Radiačná expozícia nie je zanedbateľná a 

behom života sa spočítava = kumulatívna 

dávka (nedá sa vymazať). 

Zvýšený onkogénny potenciál = 50mSv

Pacientka má kumulatívnu dávku radiačnej 

expozície nad 156mSv  



LUMINÁLNE  FAKTORY

Lashormes A, UEGJ 2015;3(5S):A100

Porucha homeostázy medzi intestinálnym mikrobiotom a 

slizničným imunitným systémom je spojená s viscerálnou 

bolesťou.

Bifidobacterium longum NCC 3001 normalizuje anxiozitu 

a hladiny neutrofínov v hipokampe.

6-týždňová randomizovaná, double-blind, placebom 

kontrolovaná v jednom centre.

Pinto-Sanchez MI, UEGJ 2015;3(5S):A53



GENETICKÁ  PREDISPOZÍCIA

Rodinný výskyt 

GWAS – genome-wide association studies

Veľká heterogenita 

Splývanie s regiónmi pre syntézu Pg, neurotransmitérov, cirkadiánnych 

rytmov.  
Heuström M, UEGJ 2015; 3(5S): A37

41 génov súvisí s kontraktilitou hladkých svalov, odpoveďou na kofeín, 

bunečnou odpoveďou na organické cyklické komponenty.

Najvážnejší kandidáti:

TEAD1 gén na chromozóme 11

PLIN 3 promotér na chromozóme 19

Hadizadeh F, UEGJ 2015; 3(5S): A89



DYSFUNKCIA  ENS

Serotogénna porucha

5 % 5HT v CNS

95 % 5HT v GI trakte: ENS, enterocyty, mastocyty, interneuróny

Funkčné a štrukturálne anomálie: markery glie S 100C

gliový neurotrofický faktor GDNF

Zmena vzťahov ENS – CNS

ENS – CNS: Acetylcholín, Substancia P, VIP, NO = viscerálna senzitivita 

Cholecystokinín (panikogén), ghrelín, glutamát 

Brun P UEGJ 2015;3(5S):S89



Definícia WHO:

„Bolesť je nepríjemný zmyslový a emočný zážitok 

spojený so skutočným alebo potencionálnym 

poškodením tkaniva alebo popisovaný výrazmi 

pre také poškodenie.“                              

Definícia v ošetrovateľstve:

„Bolesť je to, čo hovorí pacient a existuje, keď to 

tvrdí.“                                                   

BOLESŤ  JE  VŽDY  SUBJEKTÍVNA

Bolesť – mnohodimenzionálny fenomén

IASP, 1979

Mc Caffery, 1968



Telesná bolesť je spojená                       

s utrpením (bolesťou)

v oblasti psychickej

sociálnej

duchovnej

Koncepcia „total pain“
Cicely Maria Saunders, 1967

Utrpenie (bolesť) je fenomén uvedomelej ľudskej existencie, ktorého 

intenzita závisí od počtu a závažnosti okolností znižujúcich kvalitu 

života, od procesu vnímania a pociťovania.



Chronická bolesť nad 70 rokov:

80 % žien

50 % mužov

Nádorová bolesť:

33 % v začiatočnom štádiu

70 % v pokročilom štádiu

90 % v terminálnom štádiu

Bolesť – najčastejší symptóm



Popis bolesti – P, Q, R, S, T

P – Provocative factor

Q – Quality

R – Radiation

S – Severity

T – Time



Bazálna 

Prelomová

Nádorová

Nenádorová

Delenie bolesti

Akútna 
Trvá menej ako mesiac.

Po zahojení prestane.

Má ochrannú funkciu.

Urgentné stavy. 

Menej urgentné stavy.

Mýliace príčiny.

Chronická
Trvá 3 – 6 mesiacov.

Pretrváva aj po zahojení lézie.

Nemá ochrannú funkciu.
Zápaly, neoplázie, metabolické, vaskulárne príčiny, iné.

Pri chronickej bolesti je prítomná psychogénna zložka asi u 40 % pac. 



Nociceptívna

Normálna funkcia nervového systému.

Stimulácia nervových zakončení mechanickými, zápalovými, 

chemickými a/alebo termickými inzultmi.

Neuropatická

Porucha nervovej funkcie.

Sympatikom udržiavaná bolesť

Komplexný bolestivý regionálny syndróm.

Psychogénna

Psychosomatická.

Delenie bolesti



Povrchová

Hlboká 

Epikritická: ostrá, zvieravá, dobre lokalizovaná.

solárny plexus

défense musculaire

epigastrická hernia

radikulárny syndróm

spondylartóza

Bolesť somatická (spinálna)



Protopatická: tupá, tlaková, šklbavá, „bolenie“, nepresne 

ohraničená.

Všetky orgány sú inervované obojstranne (napr. aj apendix)

Lokalizácia nezodpovedá skutočnej polohe orgánu.

Premieta sa k strednej čiare a tým nižšie, čím aborálnejší 

úsek je postihnutý.

Ileum v panvi - bolesť v nadbrušku, 

transversum v nadbrušku - bolesť bližšie k panvi

Colica biliaris, colica intestinalis, ulcus duodeni, tenesmus

Bolesť viscerálna



Zložky konceptuálneho modelu bolesti

somatická – nocicepcia: transdukcia, transmisia, modulácia

senzorická – bolesť

afektívna – utrpenie

behaviorálna – bolestivé chovanie

Intenzita bolesti  = senzorická + afektívna zložka

Bolestivé chovanie: grimasy, vzdychanie, návštevy lekára, nakupovanie 

liekov, zdravotníckych prístrojov, literatúry, výstrižky 

z tlače, rentové snahy, Dr. Google (?)

Loeser, 1982



ROZDIELY MEDZI EPIGASTRICKOU BOLESŤOU A INDIGESCIOU

bolesť indigescia (dyspepsia)

lokalizácia lokalizovaná neurčitá, nepresná

pocit
sužujúci, pálivý, bodavý, 

kŕčový
tlakový, plnosti

nauzea nie áno

apetít
normálny, zvýšený 

„hladová bolesť“
nechutenstvo, odpor

tolerancia 

hladu
nie áno

tolerancia 

jedla
áno nie

jazyk čistý povlečený

ústna dutina - pachute

dych čerstvý zápach

Mařatka Z, Folia Gastroenterol Hepatol 2005; 3 (1):10-16 



DOLOR  ANIMI  MULTO  GRAVIOR  EST  QUAM  CORPORIS

Duševná bolesť predčí bolesť telesnú
Publius Syrus  I. st. pred Kr.

Spirituálna oblasť je vo vnútri človeka, kde sa riešia najdôležitejšie 

a najzávažnejšie otázky a kde sa človek opiera o svoje zásadné a 

posledné istoty. Veriaci, aj neveriaci.

Bolí duchovná bolesť?

Existenciálna bolesť

Prienik  medzi duševnou a duchovnou bolesťou.

Človek prežíva svoju existenciu ako nezmyselnú.

J. Sedláček, Nové horizonty 1013;1:42-44

Dobríková P, Paliat Med Liec Boles 2010; 3 (3): 117-118



Zanedbával som rodinu.

Zbytočne som veľa pracoval.

Stavil som na zlú životnú kartu.

Nenaplnil som svoje životné plány.

J. Krempaský, sme. sk, 2012

Najčastejšie príčiny duchovnej bolesti

vo fáze pre finem



HOSPIC    ONKOLÓGIA

Opioidy *                         150 mg 90 mg            p<0,001

Psychofarmaká               72,8 % 38,8 %

Parenterálna hydratácia  39,8 % 83,3 % p<0,00001

Neopioidové analgetiká  19,4 % 25,9 %           p<0,05

*Opioidy prepočítané na p. o. ekvivalent morfia

L. Světláková, O. Sláma, L. Kabelka, R. Slámová, 2011

Ako boli liečení pacienti 

24 hodín pred smrťou ?



1. Prijať bolesť ako fakt.

2. Nerobiť už nič, zostať stáť !

3. Zvoliť primeraný liečebný cieľ.

4. Zaviesť edukačné spôsoby na zmiernenie bolesti.

5. Medikácia.

6. Výchovné liečebné techniky.

7. Psychologická konzultácia a liečba.

8. Multidisciplinárne centrá pre liečbu bolesti.

9. Nesľubovať explicitne vyliečenie, ale implicitne vernosť.

10. Iatroplacebogenéza

Karmes, 1990

Liečebný prístup



Nové lieky na IBS, ktoré ovplyvňujú bolesť

Eluxadoline: μ-opioid receptor agonista a δ-opioid receptor 

antagonista Chey W, UEGJ 2015, 3(5S): A55

ONO – 2952: antagonista (selektívny) translokátorového 

proteínu (TSPO) inhibuje viscerálnu hyperalgéziu
TSPO je na mitochondriách glie, steroidy produkujúcich bunkách a 

zasahuje do neurotransmisie inhibične aj excitačne  

Whitehead W, UEGJ 2015;3(5S):A 55

IBODUTANT: selektívny antagonista neurokinín-2 receptoru

Tack J, UEGJ 2015;3(5S):A 56



Visceral Pain Neuromatrix 
PET, fMRI

Pri bolesti duševnej aj telesnej sa 

aktivujú rovnaké mozgové centrá.

J. Šimek, 2006

Inzula, bazálne gangliá, predná, 

stredná a  zadná cingulárna kôra, 

ventrolalaterálna a mediálna 

prefrontálna kôra

Strach koreloval s aktivitou v inzule, 

strednej cingulárnej kôre a v nucleus 

caudatus. 

Ly HG, UEGJ 2015; 3(5S):A41



ZÁVER

Ochrana človeka pred utrpením zo zbytočnej                       

a nedobrovoľnej bolesti je historickou prioritou

nespochybniteľnou z akýchkoľvek filozofických pozícií.

SEDARE DOLOREM DIVINUM EST

(TÍŠIŤ BOLESŤ JE BOŽSKÉ)


