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När vi känner smärta är det en högst individuell och 
subjektiv känsla. Precis som kärlek, hunger och il-
ska kan smärta inte mätas kvantitativt. I bästa fall 
kan den uppskattas i grova drag av oss själva eller 
av någon som kan tolka hur vi ser ut och beter oss 
när vi har ont. 

Både upplevelsen av smärta och våra sätt att rea-
gera på smärta är mångfacetterade och involverar 
sensoriskt-diskriminativa, affektiva, kognitiva 
och motivationsdrivande komponenter. Tidigare 
smärtupplevelser påverkar vår aktuella upplevelse 
av smärta och vårt smärtbeteende på ett kraftfullt 
sätt [1]. Det är därför inte förvånande att informa-
tion om smärta hanteras av flera områden i hjärnan, 
som också deltar i hur vi hanterar många andra 
aspekter av vårt mentala liv. Dessutom är vi för-
sedda med talrika mekanismer som kan förändra 
smärtkänsligheten, både i akuta situationer, som 
i de flesta fall av tandvärk, och vid kroniska pato-
logiska smärttillstånd, som exempelvis käkfunk-
tionsstörningar (TMD). 
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Kunskaperna om de molekylära mekanismerna 
bakom överföringen och moduleringen av smärt
signaler har ökat dramatiskt under senare år. I den 
här artikeln ger vi bland annat en översikt över vil
ka nervbanor och områden i hjärnan som är invol
verade i smärtupplevelsen, de viktigaste medi
atorerna, receptorerna och jonkanalerna samt 
perifera och centrala mekanismer bakom ökad 
smärtkänslighet och långvarig smärta. Vi ger ock
så några praktiska tips för att minska smärta, ba
serade på aktuell neurobiologisk forskning och 
kliniska erfarenheter.

I denna artikel beskriver vi några aspekter på pe-
rifer och central smärtbearbetning och patologiska 
förändringar som kan ha betydelse för utveckling, 
behandling och, i bästa fall, prevention av kronisk 
smärta.

NERVBANOR OCH OMRÅDEN I HJÄRNAN 
SOM DELTAR I SMÄRTPROCESSEN
 Perifera nociceptiva fibrer
”Smärtsensorerna”, det vill säga nociceptorer-
na som till exempel finns i tandpulpan och i mun-
slemhinnan, är de fria ändarna av primära afferenta 
nervfibrer. Det finns två typer av perifera nocicepti-
va fibrer (smärtfibrer): Aδ-fibrer, som är av medel-
grov tjocklek och myeliniserade, samt C-fibrer, som 
är tunna och omyeliniserade. Vid en akut nocicep-
tiv stimulering förmedlar Aδ-fibrerna den snabba 
(första) delen av smärtupplevelsen, medan C-fib-
rerna leder den långsamma (sekundära och dåligt 
lokaliserade) smärtan. Liksom alla andra primä-
ra sensoriska nervfibrer har C- och Aδ-fibrer sina 
cellkroppar i dorsalrotsganglierna och trigeminus-
gangliet (de fibrer som innerverar munhåla och an-
sikte). De centrala ändarna av dessa neuron står ge-
nom synapser i kontakt med neuron i ryggmärgens 
bakre horn respektive den spinala trigeminuskär-
nan (figur I).

Uppåtstigande centrala nervbanor
Axonerna till sekundära neuron korsar mittlinjen 
och når thalamus och flera andra regioner i hjärn-
stammen, mellanhjärnan och framhjärnan. En tred-
je ”generation” neuron, som har sina cellkroppar i 
thalamus, skickar sina utskott till primära och se-

Neurobiologi:

Från akut till 
kronisk smärta 

Del av den nordiska artikelserien Smärta & smärtkontroll.  
Accepterad för publicering 18 augusti 2015. Artikeln är översatt  

från engelska av Nordic Translation, Köpenhamn.

TEMA: SMÄRTA & SMÄRTKONTROLL

Forskning



Tandläkartidningen 1 • 2016 47

kundära somatosensoriska cortex (S1 och S2), som 
ansvarar för smärtans sensoriskt-diskriminativa as-
pekter (intensitet, lokalisation och kvalitet), samt 
till limbiska kortikala områden som cortex i främ-
re cingulum (ACC) och insulära cortex, vilka del-
tar i formandet av smärtans affektiva/emotionel-
la komponenter (aversion) (figur I).

 
Smärtmatrix

De uppåtstigande nociceptiva ledningsbanorna 
ger också, direkt eller indirekt, signaler till andra 
delar av det så kallade ”smärtmatrix” som deltar i 
den emotionella och kognitiva smärtbearbetning-
en. I smärtmatrix ingår, förutom thalamus, S1- och 

S2-regionerna i hjärnbarken, främre cingular-cor-
tex och insula, även amygdala, nucleus accumbens, 
hippocampus och prefrontala cortex, liksom PAG 
(periakveduktal grå substans) som är en viktig om-
kopplingsstation för (bland annat) nedåtgående 
smärtmodulerande ledningsbanor (figur I). PAG 
tar också emot nedåtgående signaler från olika 
delar av hjärnbarken, amygdala och hypotalamus. 
PAG-neuronen löper i sin tur kaudalt (nedåt) till ra-
fe-kärnorna (”raphe nuclei”) i RVM (rostral ventral 
medulla) och till locus coeruleus, som skickar ned-
åtgående smärtmodulerande banor till hjärnstam-
men och dorsalhornen (figur I).

SMÄRTANS NEUROKEMI
Hur smärta initieras – de första 
stegen i smärtsignaleringen

På senare år har man fått allt mer kunskaper om ge-
nom vilka mekanismer olika stimuli aktiverar noci-
ceptorerna. En viktig milstolpe var upptäckten av 
TRP-kanalerna (TRP = transient receptor potenti-
al). Denna familj av jonkanaler (det vill säga ”por-
er” i cellmembranen som reglerar jonernas passage 
och samtidigt utgör receptorer för kemiska substan-
ser) har bevarats under evolutionen. De finns hos 
ett stort antal vitt skilda arter, inkluderande såväl 
jästsvampar som ryggradslösa djur och ryggrads-
djur, och kan ha många olika funktioner [2]. Vissa 
jonkanaler i denna familj som finns i perifera nerv-
ändar hos däggdjur, däribland människa, aktiveras 
av termiska stimuli, där olika kanaler svarar inom 

Tipsa oss redaktionen@tandlakarforbundet.se

Figur I. Primära afferenta neuron, med sina cellkroppar i 
dorsalrotsganglierna eller trigeminusgangliet (mun och 
ansikte), kopplar över till sekundära neuron i ryggmärgens 
bakre horn eller den spinala kärnan i trigeminuskomplexet. 
Axonerna till de sekundära neuronen korsar mittlinjen 
och löper vidare uppåt till thalamus och flera andra 
omkopplingsstationer i förlängda märgen, pons, mitthjärnan 
och mellanhjärnan, såsom den rostrala ventrala medullan 
och den periakveduktala grå substansen (PAG). En tredje 
”generation” neuron, som har sina cellkroppar i thalamus, 
sträcker sina utskott till somatosensoriska cortex, som 
ansvarar för smärtans sensoriskt-diskriminativa aspekter 
(intensitet, lokalisation och kvalitet), samt till limbiska 
kortikala områden som främre cingular-cortex och insulära 
cortex, som deltar i skapandet av smärtans affektiva/
emotionella komponenter. Thalamusneuron skickar också 
utskott till amygdala, som i sin tur interagerar med nucleus 
accumbens, ett område som deltar i både smärtmekanismer 
och medieringen av belönings-/motivationsbeteende. 
Flera av dessa områden i hjärnan ger också input till PAG, 
som sedan via omkopplingar i rafe-kärnorna i RVM (rostral 
ventral medulla) och locus coeruleus sänder nedåtgående 
smärtmodulerande projektioner tillbaka till de första 
synapserna i de afferenta nervbanorna.

I. Nervbanor och områden i hjärnan som är involverade  
i överföring och modulering av smärtsignaler
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olika temperaturintervaller, och vissa kan dessut-
om aktiveras av kemiska stimuli [3]. Exempelvis 
aktiverar smärtsam värme (> 43 °C) TRP-vanillo-
id 1-kanalen (TRPV1), den kanal som även reage-
rar på capsaicin (det ämne som framkallar den star-
ka smaken i chilipeppar) och protoner (det vill säga 
lågt pH). Aktivering leder till inflöde av positiva jo-
ner (natrium och kalcium) och därmed till depola-
risering av cellmembranet (figur II). Omvänt rea-
gerar TRPM8-receptorn på både låga temperaturer 
och mentol. Dessa två exempel förklarar den brän-
nande känslan när man ätit kryddad mat och var-
för mentol känns ”kallt”. Dessutom finns det flera 
olika receptorer på dessa nervändar som kan akti-
veras av olika substanser som bildas eller frisläpps 
vid vävnadsskador och inflammationer, till exem-
pel prostaglandiner, nervtillväxtfaktorer (NGF), 
bradykinin, serotonin, histamin och ATP (figur II). 
En del av dessa kan direkt förändra retbarheten ge-
nom att aktivera jonkanaler på cellytan, till exem-
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Figur II. Vävnadsskada leder till lokal 
produktion och frisättning av ett flertal 
kemiska ämnen på grund av cellsönderfallet 
och aktivering av olika specialiserade 
celler, såsom makrofager, mastceller och 
immunceller. Bland de mediatorer som 
frisätts kan nämnas protoner (H+), puriner 
(till exempel adenosintrifosfat, ATP), 
nervtillväxtfaktorer (NGF), bradykinin 
(BK), tumörnekrosfaktor alfa (TNF-α), 
interleukiner (till exempel IL-1β), serotonin 
(= 5-hydroxitrytamin, 5-HT), histamin (Hi) 
och prostaglandiner (till exempel PGE2). 
Dessutom kan perifera nociceptorterminaler 
själva frisätta peptiderna substans P (SP) 
och kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP). 
Tillsammans bildar alla dessa (och andra) 
mediatorer den ”inflammatoriska soppa” 
som bidrar till ökad känslighet hos de 
perifera nociceptorerna genom att påverka 
en mängd olika membranbundna jonkanaler 
och receptorer, såsom till exempel ”transient 
receptor potential” (TRP)-kanaler (och bland 
dessa exempelvis TRPV1), syrakänsliga 
jonkanaler (ASIC), purinerga receptorer 
(P2X) samt olika G-proteinkopplade eller 
kinas-länkade receptorer (till exempel 
bradykinin 2- och prostaglandinreceptorer). 
Prostaglandiner bildas av cyklooxygenas-
enzymer (COX-enzymer, vilka hämmas av 

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, 
NSAID, som till exempel ibuprofen och 
naproxen). Tillsammans kan dessa 
aktiverande och faciliterande mekanismer 
leda till depolarisering och excitation av 
neuronen, liksom till en långvarig förändring 
av genregleringen (exempelvis ökar NGF 
genuttrycket av TRPV1). SP och CGRP, som 
frisätts från perifera nervändar, orsakar 
vasodilatation och extravasering av plasma 
(neurogen inflammation).

” På senare år har man fått 
allt mer kunskaper om 
genom vilka mekanismer 
olika stimuli aktiverar 
nociceptorerna. En viktig 
milstolpe var upptäckten  
av TRPkanalerna.”
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pel serotonin, ATP och protoner, medan andra, till 
exempel bradykinin och NGF, förmedlar sin effekt 
via sekundära budbärare inne i cellen [4].

Mediatorer och receptorer 
vid de första synapserna

Den viktigaste excitatoriska transmittorsubstansen 
som frisätts av primära afferenta neuron som sig-
nalerar smärta är glutamat (figur III, tabell 1). Två 
typer av glutamatreceptorer är särskilt viktiga för 
denna signalering. Under normala förhållanden 
(för att framkalla en kortvarig ”vardaglig smärta”), 
aktiveras AMPA-receptorer på neuronen i dorsal-
hornet och trigeminuskomplexet. Vid förlängd in-
tensiv nociceptiv stimulering engageras en annan 
typ av glutamatreceptorer, NMDA-receptorer, som 
fungerar som ”turboaggregat” i dessa synapser och 
antas vara involverade i sensitiseringsmekanismer 
(se nedan). Andra proalgetiska mediatorer som fri-
sätts från primära afferenta terminaler och som 

Brodin et al: Neurobiologi: Från akut till kronisk smärta. 
Accepterad för publicering 18 augusti 2015.

Figur III. Central sensitisering beror till 
stor del på synaptisk potentiering mellan 
de centrala terminalerna till nociceptiva 
primära afferenter (högst upp i bilden) och 
neuron i ryggmärgens bakhorn (eller i den 
spinala kärnan i trigeminuskomplexet). Pre-
synaptiska mekanismer kan vara ett ökat 
inflöde av kalcium som underlättar frisätt-
ningen av transmittorer, samt en ökning av 
den pool av transmittorer som snabbt kan 
frisättas. Glutamat och substans P (SP) är 
båda excitatoriska transmittorsubstanser 
som frisätts av primära afferenter. Glutamat 
verkar på AMPA- och NMDA-receptorer som 
båda är jonkanaler som direkt ökar inflödet 
av kalcium i bakhornsneuronen, medan 
SP verkar på neurokinin-1-receptorer 
(NK1R) och ökar mängden intracellulärt 
kalcium via signaltransduktionsmeka-
nismer (ST). Om stora mängder glutamat 
och substans P frisätts leder det till att 
magnesiumblockaden, den blockad som 
normalt finns i NMDA-kanalen, försvinner. 
Det gör att ökade mängder kalciumjoner 
kan flöda in i den postsynaptiska cellen. Via 
olika signalöverföringsmekanismer leder 
den ökade kalciumkoncentrationen till 
förstärkt excitation i det postsynaptiska 
neuronet och långvariga förändringar av 
genregleringen, vilka i sin tur kan leda till 
exempelvis fler AMPA-receptorer i det 
postsynaptiska membranet och därmed en 
ökad signal överföring. Dessa mekanismer 
initieras och/eller underlättas av flera olika 
extracellulära mediatormolekyler, varav 
många frisätts av gliaceller (astrocyter och 
mikroglia). Ingredienserna i denna ”centrala 
smärtsoppa” är bland annat prostaglan-
diner (som bildas lokalt av cyklooxygenas, 
COX), cytokiner som interleukin (IL) 1β och 
IL 6 och tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), 
BDNF (brain derived neutrophic factor), 
kvävemonooxid (NO) och adenosintrifos-
fat (ATP). Allt detta sammantaget gör att 
smärtsignalerna förstärks när de vidare-
befordras till högre centra i hjärnan. 

Tabell 1. Exempel på neurotransmittorsubstanser vid överföring och 
modulering av smärtsignaler i centrala nervsystemet (den viktigaste 
källan inom parentes).

Proalgetiska

Glutamat (primära afferenta och uppåtstigande nervbanor)

Substans P (primära afferenter)

Serotonin (nedåtgående nervbanor, effekt via excitatoriska serotoninreceptorer)

Kolecystokinin (lokala neuron i dorsalhorn och hjärna) 

Analgetiska

Opioidpeptider (lokala neuron i dorsalhorn och hjärna)

Noradrenalin (nedåtgående nervbanor)

Serotonin (nedåtgående nervbanor, effekt via inhibitoriska serotoninreceptorer)

Dopamin (projektionsneuron i hjärnan) 

GABA (gamma-aminosmörsyra, lokala neuron i ryggmärgen)
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bidrar till sensitisering och mer långvarig smärta 
(via sina egna receptorer), är till exempel substans 
P (SP), kalcitoningenrelaterad peptid (CGRP) och 
adenosintrifosfat (ATP). 

Det är inte helt klarlagt, men dock sannolikt, att 
samma typer av receptorer som reglerar funktio-
nen i perifera nervterminaler också är aktiva vid 
de primära afferenternas centrala terminaler. Till 
exempel medverkar prostaglandin-, bradykinin- 
och ATP-receptorer, liksom TRPA1- och kalcium-
kanaler för att öka frisättningen av transmittorer 
(till exempel glutamat) och därmed förstärka 
smärtan. Dessutom finns presynaptiska opioid-, 
GABA-, glycin- och cannabinoid-receptorer, som 
minskar frisättningen av transmittorer från centrala 
nociceptiva nervterminaler, och därmed minskar 
smärtan [5]. Opioidpeptider och GABA, som fri-
sätts från lokala interneuron, är sannolikt viktiga 
för den så kallade ”portmekanismen” (”gate con-
trol”), genom vilka inkommande nervaktivitet från 
icke skadliga (måttliga) retningar kan undertrycka 
smärtsignalen vid de första synapserna, även om 
den här regleringen har visat sig vara mer kompli-
cerad än man först trodde [6].

Supraspinal smärtsignalering 
och smärtmodulering

Jämfört med första ordningens synapser i de affe-
renta nociceptiva ledningsbanorna, känner man 
inte till lika mycket om de budbärar-substanser och 
receptorer som deltar i den fortsatta överföringen 
av smärtsignalerna upp till (och in i) hjärnbarken, 
men sannolikt är glutamat och flera andra budbä-
rar-substanser involverade.

För den fortsatta bearbetningen av nociceptiv 
information i smärtmatrix är opioidpeptider och 
monoamintransmittorn dopamin av uppenbar 
betydelse. Cortex i främre cingulum (ACC) är ett 
av de områden i hjärnan där det finns mest opioid-
peptider, och opioidreceptorer i ACC (och i flera 
andra områden) aktiveras under placeboanalgesi. 
Att placeboanalgesi faktiskt beror på en aktiv nerv-
mekanism illustreras av att den analgetiska effek-
ten av placebobehandling, till exempel efter tand-
extraktion, kan motverkas av förbehandling med 
opioidantagonisten naloxon. Detta rapporterades 
redan för nästan 40 år sedan [7] och har senare 
bekräftats i nya studier [8]. Placebomekanismer 
involverar även aktivering av dopaminerga banor 
från det ventrala tegmentområdet (VTA) till nucleus 
accumbens, ACC och prefrontala cortex [8]. Dessa 
dopaminbanor har i övrigt stor och väl dokumente-

rad betydelse för belöningsmekanismerna vid vitt 
skilda aktiviteter som spelmissbruk, joggning, rök-
ning, alkoholism och drogmissbruk [9, 10]. 

Nedåtgående smärtmodulering
En annan viktig utgående kommunikationsväg för 
smärtmatrix är de nedåtgående smärtmoduleran-
de banorna, med serotonin- och noradrenalininne-
hållande nervcellsutskott (axoner) från rafe-kär-
norna respektive locus coeruleus (figur I). Under 
normala förhållanden innebär aktivering av dessa 
ledningsbanor att smärtsignalen hämmas redan 
vid första ordningens synapser, antingen genom 
direkta effekter eller via hämmande (exempelvis 
opioida) interneuron i dorsalhornet och den spi-
nala trigeminuskärnan. 

Som nämndes inledningsvis finns det allt mer som 
tyder på att balansen i smärtmatrix och de nedåt-
gående signalvägarna kan vara störd hos patienter 
med kronisk smärta, möjligen orsakad av smärtan 
i sig, eller av olika förstärkande faktorer [11]. Un-
der sådana förhållanden kan även receptorerna i 
dorsalhornet och den spinala trigeminuskärnan 
förändras så att serotonin och opioider, i stället för 
att vara smärthämmande, fungerar som proalge-
tiska (smärtframkallande) substanser.

FÖRHÖJD SMÄRTKÄNSLIGHET 
OCH KVARSTÅENDE SMÄRTA

Kronisk smärta – ett svårbemästrat 
kliniskt problem

Både perifera och centrala mekanismer för sensi-
tisering är viktiga när smärta och smärtöverkäns-
lighet kvarstår, trots att den perifera läkningen 
är fullständig efter ett trauma eller en operation.  
I de flesta fall avtar smärtan successivt och smärt-
tröskeln återgår till samma nivå som före skadan. 
Hos ett litet antal patienter kan emellertid smär-
tan kvarstå och den akuta smärtan övergår till att 
bli kronisk. Den kroniska smärtan utgör ett särskilt 
kliniskt problem, eftersom den inte står i samband 
med någon perifer patologi och ofta är svår att lind-
ra. Det bör betonas att mekanismerna bakom akut 
sensitisering och utveckling av kronisk smärta kan 
skilja sig åt, liksom mekanismerna bakom olika kro-
niska smärttillstånd.

Perifer sensitisering och 
den ”inflammatoriska soppan”

Perifer sensitisering innebär att nociceptorn, på 
grund av en förändring i den kemiska miljön, sän-
ker sin aktiveringströskel och blir känsligare. Följ-
den blir ökad smärtkänslighet (hyperalgesi). Vid en 
vävnadsskada frisätts inflammatoriska mediatorer 
på grund av cellskadan, men även på grund av de-
granulering av mastceller och aktivering av trom-
bocyter, makrofager och immunceller. Dessa sub-
stanser är de ingredienser som bildar den så kallade 
”inflammatoriska soppan” (figur II). När dessa me-
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di atorer binds till sina respektive receptorer inleds 
en kaskad av händelser. I de tidiga stegen i denna 
process aktiveras flera intracellulära överförings-
vägar i de primära afferenta neuronerna. Det hand-
lar bland annat om proteinkinaserna A (PKA) och 
C (PKC), samt de mitogenaktiverade proteinkina-
serna (MAPK) inom familjerna ERK och p38. Akti-
vering av dessa signalvägar leder till olika genreg-
leringar i cellkärnan hos de afferenta neuronen i 
trigeminusganglier och dorsalrotsganglier, som till 
exempel ökad transkription (produktion av RNA-
kopior) i de gener som kodar för TRP (till exempel 
TRPV1) och spänningsstyrda natriumkanaler som 
Nav1.7, Nav1.8 och Nav1.9, och ökad syntes av kana-
lerna via translation (proteinsyntes där RNA an-
vänds som mall). Kanalerna transporteras sedan 
till cellmembranet i de primära afferenterna där 
de fosforyleras, vilket leder till sänkt aktiverings-
tröskel för dessa kanaler och sensitisering av noci-
ceptorn (primär hyperalgesi) [12]. 

Aktivering av nociceptiva neuron kan också leda 
till frisättning av neuropeptider som SP och CGRP 
från dessa neurons perifera ändar. Båda dessa 
mediatorer är kraftfulla vasodilatatorer, orsakar 
extravasering av plasma (ödem) och kan framkalla 
ytterligare frisättning av inflammatoriska medi-
atorer från aktiverade trombocyter, mastceller 
och immunceller. Denna neurogena inflammation 
förstärker sensitiseringen och förvärrar smärtan 
[12] (figur II). 

Central sensitisering – sensitisering 
vid de första synapserna

Om en perifer retning är särskilt intensiv, pågår un-
der lång tid och den perifera sensoriska nerven fått 
ökad känslighet, kan det hända att sekundära neu-
ron, som har sina cellkroppar i ryggmärgens bakre 
horn/kaudala trigeminuskärnan, också utvecklar 
en ökad känslighet. Även om central sensitisering 
på många sätt liknar perifer sensitisering skiljer sig 
mekanismerna åt på flera sätt. För det första – se-
kundära neuron kan ta emot konvergerande sig-
naler inte bara från nociceptiva Aδ- och C-fibrer 
utan även från Aß-fibrer. Signaler från Aß-fibrer, 
som normalt uppfattas som beröring, kommer vid 
central sensitisering att uppfattas som smärta (al-
lodyni). För det andra – på grund av att många fib-
rer konvergerar kommer hyperalgesi även att upp-
träda i områdena nära intill det skadade (sekundär 
hyperalgesi). När impulser från både ytliga och 
djupa afferenta nerver konvergerar från orofaci-
ala strukturer till sekundära neuron i trigeminus-
komplexet kan det bli särskilt svårt att lokalisera 
en dov molande smärta i djupt liggande struktu-
rer i huvud och hals [13].

Eftersom central sensitisering orsakar föränd-
ringar i CNS och därför inte är kopplad till vare sig 
närvaro av, intensitet eller duration hos en perifer 
signal, kan det förklara att smärtkänsligheten kvar-

står och ökar under lång tid efter att den perifera or-
saken har försvunnit. Central sensitisering innebär 
alltså en förstärkning av den inåtgående signalen 
från primära afferenta neuron [14]. I de flesta fall 
avtar den centrala sensitiseringen successivt när 
den perifera orsaken har försvunnit.

Kliniskt kan man skilja på central och perifer sen-
sitisering genom följande observationer (som talar 
för en central mekanism): 
1. Smärta framkallas av normalt icke smärtsamma 

stimuli (allodyni). 
2. Smärtöverkänslighet i områden utan någon på-

visbar patologi. 
3. Smärtan varar längre än det stimulus som utlö-

ser den (”after-sensations”). 
4. Ökad temporal summering. 
5. Smärtan underhålls av lågfrekventa stimuli som 

normalt inte framkallar någon kvarstående smär-
ta [15]. 

En annan ”kryddig soppa” 
runt nervändarna i CNS

På molekylär nivå ökar upprepad aktivering av pe-
rifera afferenter frisättningen av transmittorer som 
glutamat och SP vid deras centrala terminaler, med 
efterföljande aktivering av respektive postsynap-
tiska receptorer (figur III). Aktiveringen av NMDA-
receptorerna är speciellt viktig för att öka retbarhe-
ten i de postsynaptiska neuronen i samband med 
kraftigt smärtsam stimulering. Under normala för-
hållanden blockeras NMDA-receptorn av en mag-
nesiumjon som ”sitter i vägen” i jonkanalen, men 
kraftig frisättning av glutamat (och SP via NK1-re-
ceptorer, se figur III) kan ta bort magnesiumblock-
aden och på det sättet aktivera flera intracellulära 
signalvägar som bidrar till att utveckla och vidmakt-
hålla den centrala sensitiseringen [14]. Förutom de 
viktiga NMDA-receptorerna är flera andra recepto-
rer och jonkanaler involverade i central sensitise-
ring. De kan, antingen var för sig eller tillsammans, 
inleda aktivering av flera intracellulära signalvä-
gar, inklusive PKA och PKC samt MAPK inom fa-
miljerna ERK och p38 (som även deltar i sensitise-
ringsmekanismerna i primära afferenta neuron, se 
ovan). Detta leder till en ökad känslighet hos cel-
lerna i dorsalhornet och den kaudala trigeminus-
kärnan [13, 14, 16]. Djurstudier där tillstånd liknan-
de neuropatisk smärta framkallats experimentellt 
visar att GABA- och glycininducerad hämning av 
uppåtgående nervtrafiken spinalt minskar, vilket 
tyder på att den normala ”portmekanismen” för de 
afferenta impulserna är satt ur funktion vid neuro-
patisk smärta [17]. 

Glicellernas roll i central 
sensitisering – inte bara klister

Man trodde tidigare att gliacellernas roll var att ut-
göra stödjevävnad till nervcellerna (”glia” betyder 
”klister” på grekiska). Under senare år har man 

” Aktiveringen av 
NMDArecepto
rerna är speciellt 
viktig för att öka 
retbarheten i de 
postsynaptiska 
neuronen i sam
band med kraf
tigt smärtsam 
stimulering.”
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TEMA: SMÄRTA & SMÄRTKONTROLL

Forskning

dock förstått att gliacellerna även spelar en viktig 
roll vid exempelvis central sensitisering. Man vet 
nu att vävnadstrauma och inflammationer leder till 
infiltration av makrofager i dorsala spinalganglier 
och trigeminusganglier. Detta aktiverar satellit glia-
celler (mikroglia och astrocyter) som i sin tur akti-
verar intracellulära signalvägar via ”MAP-kinaser” 
inom familjerna ERK och p38 (se ovan). Dessutom 
frisätts SP och CGRP från primära afferenta nerv-
celler som modulerar satellitgliacellernas aktivi-
tet. Vidare skapas nya kontaktytor (”onaturliga” 
nya kopplingar) mellan satellitgliaceller och neu-
ron, vilket leder till ökad afferent signalering och 
ökad retbarhet hos nervcellerna [13, 18].

I ryggmärgens bakhorn och i den kaudala trige-
minuskärnan gör aktivering av mikroglia och astro-
cyter att cytokiner frisätts, som via återkopplingar 
ökar aktiviteten i sensoriska nervceller. Frisättning 
av cytokiner från gliaceller ökar ytterligare käns-
ligheten i AMPA- och NMDA-receptorerna och 
därmed nervcellernas retbarhet. Andra substan-
ser som frisätts från mikroglia och som är viktiga 
för central sensitisering är kemokiner, BDNF, ATP 
och kvävemono-oxid [13, 14, 16] (figur III). Djurstu-
dier tyder på att det kan finnas olika underliggande 
mekanismer hos manliga och kvinnliga individer, 
beträffande aktivering av gliaceller, som medierar 
central sensitisering. Det krävs dock ytterligare 
forskning för att kunna fastställa vilken roll detta 
skulle kunna ha för könsskillnader vad gäller kro-
niska smärttillstånd [16].

Smärtmatrix betydelse för utveckling 
av kronisk smärta och överlappningen 
mellan de områden i hjärnan som behandlar 
fysisk och emotionell smärta

Under senare år har man allt mer förstått, inte minst 
genom studier där man avbildat hjärnan (till exempel 
funktionell magnetisk resonanstomografi, fMRI), 
att smärtmatrix inte bara bearbetar fysisk smärta 
utan även emotionell smärta, till exempel vid so-
cialt utanförskap [19]. Vi får också allt fler bevis för 
att svår fysisk och socialt betingad smärta kan för-
ändra hjärnans funktion [20, 21], och att sådana för-
ändringar kan bidra till att en akut smärta övergår 
till att bli kronisk [22] och till samsjukligheten mel-
lan kronisk smärta, depression och ångesttillstånd 
[23]. Studier gjorda med fMRI på patienter med vis-
sa kroniska smärttillstånd, till exempel fibromyal-
gi, visar en förändrad balans mellan olika kompo-
nenter i smärtmatrix, till exempel den nedåtgående 

smärtkontrollen via PAG och RVM, som då tillåter 
att betydligt högre aktivitet får passera uppströms 
till smärtmatrix [11]. Nya studier med fMRI tyder 
även på att patienter med trigeminusneuralgi och 
TMD har funktionella förändringar i flera områ-
den i hjärnan, vilket skulle kunna betyda att emo-
tionell och kognitiv modulering, samt även belö-
ningssystemet, har betydelse vid orofacial smärta 
[24]. Dessa resultat innebär inte bara att ytterliga-
re regioner och processer bidrar, utöver de tidigare 
beskrivna smärtförstärkande mekanismerna, och 
att förstärkningsmekanismerna är mer komplicera-
de än man tidigare trott, utan öppnar också upp för 
nya möjligheter att behandla kronisk smärta [20]. 
Tandläkarens/läkarens inställning och skicklighet 
vid fall av befintlig eller förväntad smärta blir ock-
så viktig (se nedan – Klinisk relevans). De grund-
läggande mekanismerna bakom smärta påverkas 
sålunda av faktorer som rädsla, förväntningar, kli-
niskt bemötande och atmosfär [8].

KLINISK RELEVANS
Kliniskt relevanta åtgärder för att 
förebygga och reducera smärta

Mål:
● Minska perifer och central sensitisering 
● Förstärka endogen smärthämning; utnyttja pla-

ceboeffekter
● Minska oro; minimera noceboeffekter

1. Planera kirurgiska ingrepp noga och utföra dem 
så varsamt/skonsamt och snabbt som möjligt (mi-
nimera vävnadsskador) 

2. Reducera risken för smärta
a) Informera patienten före alla kirurgiska in-

grepp för att minska oron
b) Ge effektiv lokalbedövning så varsamt som 

möjligt (med minsta möjliga obehag)
c) Ge analgetika perioperativt vid behov (till ex-

empel paracetamol under 24 timmar och se-
dativa, om så behövs, 30–60 minuter före in-
greppet)

d) Informera patienten om att det är normalt med 
obehag och smärta efter ett ingrepp

e) Informera patienten om att du finns tillgäng-
lig efter ingreppet

3. När du träffar en patient som har ont:
a) Visa medkänsla
b) Förklara smärtmekanismerna och hur smärta 

utvecklas över tid
c) Ingjut förtroende (lyssna – ha tid för patienten)
d) Visa att du har farmakologiska kunskaper om 

smärtlindring 
4. Om du inte kan ställa diagnos – använd inte ir-

reversibel behandling som diagnostiskt instru-
ment! (Till exempel: Utför inte några kirurgiska 
ingrepp, extraktioner, rotfyllningar/endodonti-
behandlingar om de kliniska fynden inte tydligt 
visar på orsaken till symtomen.) 

” De grundläggande mekanismerna 
bakom smärta påverkas sålunda av 
faktorer som rädsla, förväntningar, 
kliniskt bemötande och atmosfär.”
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SLUTSATS
Kunskaperna om de neurokemiska signalvägarna 
vid perifer, spinal och supraspinal smärtbearbet-
ning har ökat enormt under senare år, men många 
pusselbitar saknas ändå. Ett stort antal såväl för-
stärkande som hämmande mekanismer visar sig 
interagera på ett mycket intressant och komplice-
rat sätt. Med ökade kunskaper kommer sannolikt 
nya behandlingsmål att tas fram, som inte bara gör 
det möjligt att direkt motverka smärtan utan även 
att förhindra att den utvecklas till att bli kronisk.

OMNÄMNANDE
Tack till illustratören Sole Lätti för de vetenskapli-
ga illustrationerna. 
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ENGLISH SUMMARY
Neurobiology: General considerations – from acute 
to chronic pain 
Ernst Brodin, Malin Ernberg and Leif Olgart
Tandläkartidningen 2016; 108 (1): 46–53
Despite the increased understanding, during recent 
years, of the molecular mechanisms and the brain 
circuitry involved in the processing of pain, much 
remains to be understood. Large numbers of both, 
facilitating and inhibitory mechanisms, interact in 
most intriguing and complicated ways to modula-
te the pain processes. With increased knowledge 
within this field, new targets for treatment are li-
kely to emerge that may not only permit the imme-
diate counteraction of pain but also make it pos-
sible to prevent the development of chronic pain. l

Vill du bidra med en vetenskapsartikel?
Hit sänder du ditt manuskript för bedömning: Tandläkar tidningen, Box 1217, 111 82 Stockholm
E-post: manus.tlt@tandlakar forbundet.se  Tel: 08-666 15 00


