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Všeobecná neurobiológia bolesti a slasti 

Podľa pôvodnej práce Leknes, S.,  Tracey, I.: A common neurobiology for pain  
and pleasure (Nature Reviews Neuroscience, 9, 2008, č. 4, s. 314–320)  

spracovala Zuzana Lakoštíková 

 

 

Súhrn  
Bolesť a slasť sú silnými motivátormi správania. Historicky sa považujú za opozitá. Zistenia z výskumu boles-
ti a odmeňovania upozorňujú na rozsiahle podobnosti v anatomických substrátoch pri bolesti aj pri slasti. 
Nedávne štúdie na zvieratách s využitím molekulových zobrazovacích metód demonštrovali dôležitú úlohu 
opioidových a dopamínových systémov pri modulácii bolesti aj slasti. Pochopenie vzájomných inhibičných 
efektov, ktorými na seba spracovanie bolesti a odmeny pôsobia, ako aj neurálne mechanizmy, ktoré zabezpe-
čujú  takúto moduláciu, je dôležité pre zmiernenie zbytočného trápenia a podporu zdravia. 

Kľúčové slová: bolesť, slasť, odmena, trest, opioid, dopamín, zdravie. 

 

Motto: „Príroda uvrhla ľudstvo pod vládu dvoch zvr-
chovaných vládcov, bolesti a slasti.“  

Jeremy Bentham 

Väčšina súčasných poznatkov o slasti a bolesti pochádza 
z izolovaných výskumov, ktoré skúmajú každý fenomén 
zvlášť. Až nedávno začali neurovedci premosťovať túto 
medzeru skúmaním opioidov, placebovej analgézie, drogo-
vej závislosti a učenia. Zároveň bol tento trend posilnený aj 
zvýšeným záujmom o skúmanie subjektívnych pocitov, kto-
ré pri odmene a treste vznikajú. 

Slasť predstavuje subjektívnu hedonistickú kvalitu od-
meny. Termín „bolesť“ zahŕňa hedonický aspekt (utrpenie) 
a motivačný (vyhnutie sa), ktorý je s bolestivým zážitkom 
spojený. Usilovanie o slasť a vyhýbanie sa bolesti je dôleži-
té pre prežitie a tieto dve motivácie pravdepodobne zápasia 
o preferenciu v mozgu. 

 

Užitočnosť (utility) bolesti a slasti 
Jeden z hlavných predmetov záujmu medicíny predsta-

vuje veľká variabilita medzi silou zmyslového stimulu 
a výsledného hedonistického pocitu. Atléti sú schopní za-
budnúť na bolesť v zápale súťaže, v ktorej odmenou je vý-
hra. Kľúčovým faktorom pri interpretácii bolesti a slasti je 
subjektívna užitočnosť. Napr. hodnota odmeny stimulu 
vzrastá s efektívnosťou tohto stimulu obnoviť telesnú rov-
nováhu (homeostázu). Tento efekt (tiež alliesthesia) bol 
zdokumentovaný pri odmene potravou, ktorá spôsobuje 
väčšiu slasť, pokiaľ utišuje prežívaný hlad. 

Bolesť a slasť tak podnecujú konštantnú optimalizáciu 
našej vnútornej homeostatickej rovnováhy. A hoci vyhľadá-
vanie slasti a vyhýbanie sa bolesti zvyšuje naše šance na 
prežitie, je ľahké si predstaviť situácie, v ktorých tieto dva 
motívy súťažia. Jednoduchým prípadom by bola veľká od-
mena dostupná za „cenu“ malej bolesti. Niekedy sa zdá, že 
prekonanie určitej dávky bolesti zväčšuje slasť, napr. pri je-
dení pálivých papričiek. Dilema bolesť vs. slasť sa často ob-
javuje aj v sociálnom prostredí a kultúrne-špecifických mo-
rálnych systémoch ako náboženstvo, ktoré často usilujú 
o rovnováhu medzi hľadaním slasti a vyhýbaním sa bolesti. 
Subjektívny význam bolesti alebo slasti je determinovaný 
zmyslovými, homeostatickými, kultúrnymi a inými faktor-
mi, ktoré vo vzájomnej kombinácii vedú k hedonistickému 
zážitku bolesti alebo slasti. 

 

Model motivácia – rozhodnutie 
Proces, ktorý sa podieľa na subjektívnej interpretácii 

zmyslového zážitku, môže byť chápaný ako manifestácia 
nevedomého rozhodovacieho procesu. Vyžaduje si informá-
ciu o homeostatickom stave jedinca (napr. podráždenie ale-
bo hlad), senzorický vstup a vedomie o možných  hrozbách 
a dostupných odmenách. Podľa Fieldsovho modelu motivá-
cia – rozhodnutie je základnou premisou pri rozhodovaní, 
že čokoľvek, čo je pre prežitie potenciálne dôležitejšie ako 
bolesť, by sa malo snažiť o antinociceptívne pôsobenie. 
Tento princíp pomáha zvieraťu ignorovať bolesť a venovať 
sa dôležitejším udalostiam. V niektorých prípadoch sú 
hrozba a podnety spojené so slasťou pre prežitie dôležitejšie 
ako bolesť a predpokladá sa, že akékoľvek antinociceptívne 
efekty sú mediované descendentným modulačným systé-
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mom bolesti, ktorý je lokalizovaný v mozgovom kmeni. 
Tento okruh pozostávajúci z dráždivých a tlmiacich buniek 
komunikuje s neurónmi v prefrontálnom kortexe, hypotala-
me a amygdale, aby kontroloval nociceptívne aferentné drá-
hy v miechovom a trigeminovom dorzálnom rohu. Opiátové 
drogy a endogénne opioidy pôsobia na descendentný systém 
tak, aby produkoval farmakologické, stresom indukované 
placebo alebo so slasťou spojené tlmenie bolesti. 

 

Interakcia medzi bolesťou a slasťou 
Štúdie na ľuďoch – ale aj experimentálne štúdie na zvie-

ratách priniesli mnohé dôkazy o analgézii spojenej so slasťou. 
Bolesť znižuje napr. príjemná vôňa, obraz, hudba, chutné jed-
lo, či sexuálne správanie. Okrem toho veľký počet zistení na-
značuje, že očakávanie efektu liečby, ktorý prispieva k pla-
cebo analgézii, je druh očakávanej odmeny. Je zaujímavé, že 
ak pacient dostane morfínovú injekciu na úľavu od bolesti 
tajne, analgetický účinok pociťuje ako redukovaný.  

Jedným z ďalších predikovaných fenoménov Fieldsovho 
modelu je účinok bolesti na schopnosť pociťovať slasť. Keď 
odmeňujúca slasť klesá, dochádza k stlmeniu normálneho, 
na odmenu – zameraného správania sa a bolesť sa zvyšuje. 
Medzi chronickou bolesťou a depresiou existuje úzke spo-
jenie. Výsledkom je znížená schopnosť takto postihnutého 
jedinca prežívať každodenné potešenia (anhedónia). Táto 
redukcia slasti môže u pacientov vytvárať bludný kruh, v kto-
rom negatívna nálada a nedostatok potešenia často ústia do 
ďalšej bolesti, ktorá vedie k ešte horšej nálade a anhedónii. 

 

Opioidy a hedonistické pocity 
Bolesť a odmena sú komplexné konštrukty, ktoré zahŕ-

ňajú motivačné, hedonistické a učebné signály. Pretože mo-
tivácia pre vyhľadávanie odmeny alebo vyhýbanie sa bolesti 
vo všeobecnosti súvisí s príjemnosťou alebo averziou voči 
podnetu, je zložité rozuzliť neuroanatómiu hedonistických 
a motivačných komponentov bolesti a odmeny. Keďže tieto 
procesy sa považujú za primárne nevedomé, my sami k nim 
vôľovo máme len obmedzený prístup. Zdá sa však, že tieto 
dva subsystémy sú mediované rozdielnymi neurotransmi-
termi. Kontrolované štúdie ukázali, že dopamín zvyšuje mo-
tiváciu pre chutné jedlo, nie však slasť z neho; kým opioi-
dový systém ovplyvňuje motiváciu nepriamo, moduláciou 
subjektívnych pocitov bolesti a odmeny. Keď to zhrnieme, 
opioidy sú nevyhnutné pre hedonistický zážitok („mať 
rád“), kým dopamín motivuje k aktivácii („chcieť“). 

Ukazuje sa, že μ-opiody majú pozitívny vplyv na hedo-
nistické spektrum: zväčšujú slasť pri sladkých chutiach 
a znižujú averziu pri bolesti a horkých chutiach. Oba – bo-
lestivé aj slastné javy sa spájajú s uvoľňovaním endogén-
nych μ-opiodov v mozgu, a čo je obzvlášť významné 
v NAc. Blokovanie signalizácie μ-opiodu naloxónom znižu-
je slasť z potravových odmien a sexuálneho správania 
a blokuje analgéziu spojenú s odmenou. κ-opioidový systém 
prezentuje ďalší príklad disociácie slasť – analgézia: κ- 
opioidy redukujú bolesť a indukujú pocity averzie. 

 

Dopamín, motivácia a analgézia 
Je zjavné, že endogénny dopamín sa podieľa na spraco-

vaní bolesti aj slasti, čo ukazuje aj farmakologická manipu-
lácia s ním. Otázkou je, akú konkrétnu úlohu dopamín 
v tomto procese má. 

Ako výskumy naznačujú, akékoľvek analgetické efekty 
dopamínu závisia od reaktívneho fázického dopamínového 
systému, ktorý môže byť narušený v stave chronickej boles-
ti – pravdepodobne prostredníctvom zvýšenia tonickej do-
pamínovej hladiny, ktorá inhibuje fázické uvoľňovanie. 

V súvislosti s týmito zisteniami o interakciách medzi 
descendentným systémom bolesti a mezostriatálnym dopa-
mínovým okruhom pre drogy a potravovú odmenu, model 
motivácia – rozhodnutie načrtáva, že fázový dopamín má 
kľúčovú úlohu pri endogénnej analgézii – a to v situáciách, 
keď je očakávaná odmena. Nedávna štúdia s využitím mo-
lekulového zobrazenia skúmala prepojenie očakávania od-
meny, dopamínu a analgézie a ukázala, že interindividuálne 
variácie v uvoľňovaní NA dopamínu počas manipulácie 
s placebom korelovali s následnou variabilitou v placebo 
analgézii, čím sa podporuje priame prepojenie medzi dopa-
mínom a uvoľňovaním endogénneho opioidu vzhľadom na 
odmenu a analgéziu u ľudí. 

 

Spoločné oblasti pre bolesť a slasť 
Tak ako kolokalizácia opioidov a dopamínových dráh 

naznačuje dôležitosť interakcií týchto dvoch systémov, aj 
nápadné presahy oblastí, ktoré sú zapojené do spracovania 
bolesti a slasti, môžu vysvetliť modulačné efekty jedného na 
druhý. Oblasti, ktoré sú obzvlášť dobre situované pre me-
diáciu interakcií medzi bolesťou a slasťou, zahŕňajú NAc, 
pallidum a amygdalu. Sú naučené signalizovať omyl v pre-
dikcii odmeny (diskrepanciu medzi očakávanou a získanou 
odmenou; NAc a amygdala) alebo hodnotu hedonistickej 
odmeny (pallidum a amygdala). Okrem toho, amygdala, 
pallidum a NAc majú tiež úlohu pri bolesti. Ukázalo sa, že 
všetky tri oblasti uvoľňujú μ-opioidy počas bolestivej sti-
mulácie u ľudí. Takáto blízka príbuznosť centier pre bolesť 
a slasť naznačuje, že funkčné interakcie medzi nimi sú za-
pojené do mechanizmu, pri ktorom bolesť znižuje slasť 
a odmena vyvoláva analgéziu. 

 

Spoločná mena („obeživo“) pre hedonistický 
zážitok 
Vysokotonická dopamínová aktivita je asociovaná so 

zvýšenou bolesťou a zníženou slasťou. Napätie počas akti-
vity dopamínového systému redukuje fázový dopamín 
a uvoľňovanie μ-opioidov. To len potvrdzuje myšlienku, že 
interakcie medzi μ-opioidmi a fázovým dopamínom mediu-
jú slasť a analgetický účinok v mozgu. Je pravdepodobné, že 
tieto dva neurotransmiterové systémy sú spoločným mozgo-
vým obeživom a umožňujú výber akcie založenej na porov-
naní medzi súperiacimi slastnými a averzívnymi javmi. 

Dôležitou a zatiaľ nezodpovedanou otázkou je účinok 
chronickej bolesti na schopnosť tešiť sa z odmeny. Ako na-
značujú posledné výskumy, anhedónia môže byť spojená 
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s redukciami dopamínergickej transmisie, ktorá sa vyskytu-
je počas abstinencie od návykových látok. Na druhej strane 
sa predpokladá, že pozitívna nálada a kognitívna flexibilita 
pramenia z vysokoresponzívneho fázického dopamínového 
systému. 

Benthamova predstava o „dobrom živote“ hovorí o prí-
tomnosti slasti v kombinácii s absenciou bolesti. Takýto po-
hľad je však príliš zjednodušený. So subjektívnou interpre-
táciou senzorického stimulu totiž súvisí koncept významu. 
Zváženie tohto faktora nám môže pomôcť pochopiť para-
doxne averzívne a život ohrozujúce ľudské správanie, ktoré 

sa v spoločnosti považuje za „potešujúce“. Aj utrpenie mô-
že byť odmeňujúce, ak má pre trpiaceho zmysel. Je preto 
nevyhnutné ďalej skúmať rozdiely a spoločné prvky bolesti 
a slasti, aby sme boli schopní pochopiť ľudské utrpenie 
a životnú spokojnosť. 

 

V pôvodnej práci sa uvádza 124 citácií. 

 

Schválené na publikovanie 20.10.2011. 




