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Inflammation och smärtupplevelse 
Huvudbudskap

Smärtupplevelser och inflammatorisk processer är ofta 
sammankopplade, men……………

Inflammation
- olika definitioner
- olika typer av inflammatoriska processer 

* akut inflammation
* låggradig inflammation

- bra eller dåligt för homeostas?
- motverka (behandling) eller stödja 

Smärtupplevelse
En problematisk (”svår”) klinisk och vetenskaplig variabel.

- olika definitioner
- många olika skattningsskalor
- olika statistiska metoder har använts
- placebo-kontroller är tveksamma 

”Smärta är en sensorisk och obehaglig emotionell upplevelse till följd av verklig 
eller möjlig vävnadsskada eller beskriven i termer av sådan skada” (International 
Association for the Study of Pain, [IASP]).  (Merskey & Bogduk, 1994)

”Smärtupplevelse är en oroande och plågande 
upplevelse, associerad med en verklig eller möjlig 
vävnadsskada, som har sensoriska, emotionella, 
kognitiva och sociala komponenter.” 
(Williams och Craig, 2017)

Definitioner – nya och gamla!

Smärtupplevelser är en -
EMOTION

Pain matrix Afferenta homeostatiska nätverket



Definition av begreppet EMOTION:

En emotion anses vara kännetecknad av 
upplevelse, fysiologisk förändring och beteendeförändring.

Emotioner uppstår efter en relativt utförlig kognitiv analys av situationen 
varvid sociala och kulturella aspekter också har vägts in (N.E.).  

Fillingim RB.  PAIN April 2017∙Vol 158∙Number 4∙Suppl 1. 

Figure 1. Pain ratings in response to a heat stimulus (48°C) by 321 healthy young adults. Each line represents the 
pain rating (from 0 [no pain] to 100 [most intense pain imaginable]) by a single person. 

The Cartesian pain model
René Descartes (lat. Renatus Cartesius)

Chiu I , von Hehn C, Woolf C. Nat Neurosci 2013; 15(8): 1063–1067

The Cartesian pain model
René Descartes (lat. Renatus Cartesius)

Hur ”sanna” är dagens sanningar?

• Socialstyrelsens anvisningar
• SBU
• Avhandlingar
• Vetenskapliga artiklar
• Rapporter
• Kurser 
• Internet
• Bloggar



”Glädjande nog har forskning (främst epidemiologiska studier) under de senaste 
decennierna visat att regelbunden lätt till måttlig konsumtion av alkohol även har 
positiva effekter på flera folksjukdomar hos medelålders och äldre personer”.

Randomly
selected
from the 
CPR‐
register

N = 86,975

Cancer 
register

Death
register

The Copenhagen General Population Study

EPIDEMIOLOGI

”Ekologisk föda kan ge autism”

Korrelation är INTE detsamma som kausalitet!



Mendels randomisering

Utvärderingar av behandlingar som genomförs 
utan kontrollgrupp kommer på grund av 
regression mot medelvärdet ofta att visa positiva 
effekter vare sig behandlingen är effektiv eller ej.

Det finns bra evidens för att sjukgymnastisk träning minskar besvären vid knäartros. För att utnyttja denna kunskap i 
sjukvården har man infört så kallade artrosskolor, men man har samtidigt generaliserat resultaten för knäleden till att 
gälla andra leder.

Det saknas gedigen evidens för att träning lindrar besvär i händerna [1]. Äldre randomiserade men oblindade studier har 
visat en svag till måttlig effekt mot smärta i höften [2], men en senare stor pragmatisk randomiserad studie visar svaga och 
kortvariga effekter [3].
Den enda placebokontrollerade randomiserade studien gällande höftartros publicerades i JAMA 2014 [4]. Den visar ingen 
gynnsam effekt av rådgivning och sjukgymnastisk träning, utan tvärtom biverkningar i form av ökad smärta.

I BOA‐registret – som är kopplat till artrosskolan – anges att besvären minskar efter behandling [5]. Den minskningen 
motsvarar vad man kan förvänta genom återgång till medelvärdet [6] och utgör ingen evidens för att behandlingen är 
effektiv.

Smärta i BOA-registret mäts med Numeric Rating Scale (NRS) där 0 står 
för ingen smärta och 10 står för värsta tänkbara smärta. BOA-registret 
använde fram till och med den 31 december 2015 en Visuell analog skala 
(VAS) som gick från 0-100 och införde därefter NRS. På grund av byte av 
mätmetod visas indikatorn endast från och med 2016.

Indikatorn visar andelen patienter som uppger att de har kliniskt 
betydelsefullt minskad smärta efter ett år. 
För att en förändring ska vara betydelsefull för patienten behöver den vara 
av en viss storlek. Minsta kliniskt betydelsefulla förbättring mätt med NRS 
är 2.



PROM = patient‐reported outcome scores  Inflammation
”inflammare” (lat.) = att tända eld

Cornelius Celsus (ca. 25 f.Kr- 45 e.Kr)
4 st kardinalsymtom:
- color (värme)
- rubor (rodnad) 
- tumor (svullnad)
- dolor (smärta)

Virchow (1871)
- functio laesa (nedsatt funktion)

1 min  15 min   1 tim            4 tim            12 tim                    1 v                           2 v                2 mån

Akut inflammation
Låggradig (kronisk) inflammation

Läkning

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Inflammation och läkningMediatorer
Histamin
Granulocytenzym
P-selektin
NO
Syraradikaler
CRP, SSA
Cytokiner IL-4
E-selektin, ICAM
Cytokiner IL-1,6,8,10, TNF
Prostaglandiner, leukotriener
Akufasproteiner, fibrinogen
Cerusloplasmin

Celler
Neutrofila granulocyter

Lymfocyter

Makrofager / monocyter

Fibroblaster

Vävnad
Fibrinonektin
Kollagen, typ I
Kollagen, typ III
Angiogenes 

Neuropeptider
Substans P
CGRP
VIP
Glutamat



An advert for one of Britain’s biggest painkiller brands, Nurofen, has been banned 
for falsely claiming that it could specifically target joint and back pain.

Because the ad implied the product had a special mechanism which meant it specifically
targeted back and joint pain, and was especially effective at relieving those sources of pain, 
when that was not the case, we concluded that it wasmisleading.

Should I spend £3.79 on branded painkillers, or 19p at the supermarket?

The Answer:
The ads, the packaging, the £3.79, are arguably part of the treatment. The 
advert isn’t misrepresenting the medicine – it is the medicine.

Topical NSAIDs used for the relief of muscle and joint pain?

Tegerder I et al. Clin Pharmacol Ther 1999;65:357‐68.

Application of microdialysis for the determination of muscle and subcutaneous tissue concentrations 
after oral and topical ibuprofen administration

Muscle:   ‐ topical IBU
‐ oral IBU

Subcutaneous tissue: ‐ topical IBU
‐ oral IBU



Roy D. Altman, H. Richard Barthel. Topical Therapies for Osteoarthritis. 
Drugs 2011; 71:1259‐1279. 

Analgesic effects of DSG in the knee are probably a product of 
enhanced concentrations in skin and subcutaneous tissues at the application site. 

Therapeutic concentrations in synovial tissue and fluid of the knee 
are not achieved with diclofenac gel or patch.

”Påståendet att kortvarigt bruk av NSAID är gynnsamt i den 
tidiga läkningsfasen är bara delvis riktigt. Läkningsprocesserna 
i sig kommer att hämmas av NSAID‐behandling”

”När det gäller benvävnad finns det bra humanstudier som visar 
att NDASI ökar risken för läkningskomplikationer och att den 
hämmande effekten på bennybildning uppstår redan efter
en veckas behandling”.
När det gäller senor ledband och senfästen har vi bara djurstudier,
men dessa är entydiga. Det rör sig om stora negativa effekter!”

”Det är viktigt att känna till att de molekyler som nedregleras av 
NSAID‐bruk, främst PGE2, medverkar i processer som gör 
kollagena vävnader starkare efter belastning.”   

Johan Ludvig Runeberg 
Fänrik tåls sägner ‐ Döbeln vid Jutas
Nej, doktor, nej, tänk ut en sats, min herre,
Som gör mig för i morgon sjufalt värre,
Men hjälper mig i dag på mina ben!

Smärta - Indelning

• Akut
• Övergående
• Långvarig
• Återkommande

• Nociceptiv
• Neurogen
• Psykogen
• Idiopatisk
• Blandformer

• Postoperativ
• Posttraumatisk
• Canserrelaterad
• Långvarig

icke-malign smärta

Tidsförlopp

Sjukdomsbakgrund

Uppkomstmekanism

Werner, Strang 2003



Nociception*
The neural process of encoding noxious stimuli.
Note: Consequences of encoding may be autonomic (e. g. elevated blood pressure) 
or behavioral (motor withdrawal reflex or more complex nocifensive behavior). 
Pain sensation is not necessarily implied.
Nociceptive neuron*
A central or peripheral neuron of the somatosensory nervous system that is capable of 
encoding noxious stimuli.
Nociceptive pain*
Pain that arises from actual or threatened damage to non‐neural tissue and is due to 
the activation of nociceptors.
Note: This term is designed to contrast with neuropathic pain. The term is used to 
describe pain occurring with a normally functioning somatosensory nervous system 
to contrast with the abnormal function seen in neuropathic pain.
Nociceptive stimulus*
An actually or potentially tissue‐damaging event transduced and encoded by nociceptors.
Nociceptor*
A high‐threshold sensory receptor of the peripheral somatosensory nervous system 
that is capable of transducing and encoding noxious stimuli.
Noxious stimulus*
A stimulus that is damaging or threatens damage to normal tissues.

IASP Taxonomy

Age‐related changes in tendons appear to result from an imbalance between
the protective/regenerative changes and the pathologic responses.

Most of our knowledge on tendon physiology and tendinopathy stems from studies on
animal models and young and active humans particularly athletes.

”De flesta behandlingsmetoder, framtagna för att passa yngre 
vuxna individer, är eventuellt inte optimala för äldre personer”.

Klinisk smärta
(Woolf CJ, 2004)

• Nociceptiv (”Farlig”) / Nociception
- övergående nociception = (hotande fara) 

• Inflammatorisk
- spontan smärta + hypersensitivitet för smärta i s.b.m.    

vävnadsskada och inflammation (vävnadsläkning,  homeostas-reaktion)

• Dysfunktionell/ Patologisk generaliserad 
Centralt störd smärtmodulering: hypersensitivitet för smärta p.g.a. onormal 
central överföring av normalt input 

• Neuropatisk
- spontan smärta + hypersensitivitet för smärta i s.b.m. skadat 

nervsystem



ALLTSÅ………! 

Kunskap om olika inflammatoriska processer är nödvändigt …

… för att kunna  analysera smärtupplevelser!

Smärtupplevelser
Fysiologisk smärtupplevelse

Patologisk smärtupplevelse

Klinisk smärta
(Woolf CJ, 2004)

• Farlig / Nociceptiv
- övergående nociception (hotande fara) 

• Inflammatorisk
- spontan smärta + hypersensitivitet för smärta i s.b.m.    
vävnadsskada och inflammation (vävnadsläkning,  homeostas-reaktion)

• Dysfunktionell/ Patologisk generaliserad 
Centralt störd smärtmodulering: hypersensitivitet för smärta p.g.a. onormal 
central överföring av normalt input 

• Neuropatisk
- spontan smärta + hypersensitivitet för smärta i s.b.m. skadat 

nervsystem



Vilken smärtkomponent och vilken 
smärtmekanism önskar vi behandla?

”Alltid en smärtanalys!”

1 min  15 min   1 tim            4 tim            12 tim                    1 v                           2 v                2 mån

Akut inflammation
Kronisk inflammation

Läkning

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Inflammation och läkningMediatorer
Histamin
Granulocytenzym
P-selektin
NO
Syraradikaler
CRP, SSA
Cytokiner IL-4
E-selektin, ICAM
Cytokiner IL-1,6,8,10, TNF
Prostaglandiner, leukotriener
Akufasproteiner, fibrinogen
Cerusloplasmin

Celler
Neutrofila granulocyter

Lymfocyter

Makrofager / monocyter

Fibroblaster

Vävnad
Fibrinonektin
Kollagen, typ I
Kollagen, typ III
Angiogenes 

Neuropeptider
Substans P
CGRP
VIP
Glutamat

Arachidonsyra

Cellmembran
(fosolipider)

Leukotriener Prostaglandiner

fo
sfo

lip
as



Inflammation
Inflammation kan definieras som

”en normal respons i en levande vävnad mot vävnadsskada och infektion” 
(Rankin JA, 2004),

….. och det hade varit oroande och onormalt om vävnaden inte 
uppvisat tecken på inflammation! 

Vidare uppstår en akut inflammation endast i en blodförsörjd levande 
vävnad, dvs. blodflödesförändringar tycks vara centrala för akuta 
inflammatoriska reaktioner. 
(Mölne & Wold, 2007) 

Olika typer av inflammationer - Indelning

Akut inflammation

Snabb överkänslighetsreaktion

Låggradig (kronisk) inflammation



Akut inflammation

Granulocytdominerad inflammation 
Exempel: bakterieinfektioner och vävnadsdöd (trauma). 

-Typiskt för den akuta inflammationen är att den är kortvarig och självreglerande hos friska individer. 

- Neutrofila granulocyter lockas till platsen med hjälp av mediatorer från vävnadsbundna makrofager. 

- Akuta inflammatoriska reaktioner i vävnaden har som syftet att bekämpa och förstöra eventuella angripare 
samt att ta hand om förstörd eller skadad egen vävnad. 

Den akuta inflammationsprocessen utnyttjar följande processer: 
1. Ökad genomblödning i den lokala kärlbädden (arterioler + kapillärer) (rodnad/rubor)
2. Ökad permeabilitet (genomsläpplighet) i venoler (svullnad/ödem/tumor). 

Svullnaden hjälper till att späda ut koncentrationen av eventuella toxiska substanser.
3. Rekrytering av leukocyter för att underlätta fagocytos av t.ex. bakterier eller döda 

celldelar. 
4. Omställningar i ämnesomsättning (värme/calor) och förändringar i beteende (functio

laesa) tjänar till att underlätta bekämpandet av hotande mikroorganismer samt läkning 
av skadad vävnad. 

Akut inflammation

• - uppkommer ofta vid 
vävnadsskador och infektioner

• - med akut inflammation försvarar 
sig kroppen mot angreppet och 
immunsystemet aktiveras

• - medför ofta läkning av angripen, 
sjuk eller skadad vävnad

Klassisk akut inflammation

Latin Svenska Orsak

Color värme vasodilatation

Rubor rodnad vasidilatation

Tumor svullnad ökad kärlpermeabilitet, ökning av 
granulationsvävnad

Dolor smärta mekanisk/kemisk stim. av nociceptorer

Functio laesa nedsatt funktion   smärtupplevelse, reflexinhibition av 
muskelaktivitet, vävnadsskada

Inflammation vid autoimmuna sjukdomar

• Startas p.g.a. aktivering av 
immunsystemet  

• Av oklar anledning inaktiveras ej 
immunsystemet och inflammationen utan 
fortsätter att vara aktiverat vilket leder 
till angrepp på kroppsegna vävnader

• Vid RA drabbas lederna av inflammationer 
som är destruerande dvs. ben- och 
broskvävnad angrips och blir förstörda



Snabb överkänslighetsreaktion (allergisk reaktion):

Exempelvis vid hösnuva, astma och nässelutslag.

Typiskt ansamlas framför allt eosinofila granulocyter och T‐lymfocyter. 
En snabb och kraftig svullnad i vävnaden är typisk för denna typ av inflammatorisk process. 

Låggradig inflammation (kronisk)

Lymfocytdominerad inflammation 
Exempelvis vid virus‐ och svampinfektioner, tuberkulos, när immunsystemet reagerar 
och startar en inflammatorisk reaktion (ex. autoimmuna sjukdomar) samt 
i samband med sjukdomar kopplade till en låg fysisk aktivitet (bukfetma, diabetes typ 2), 
kardiovaskulär sjukdom, drogmissbruk, depression och demens.

Vid ineffektiva inflammationsavslutande processer uppstår en kvarstående 
låggradig typ av inflammation.  
Typiska celler för denna typ av inflammationsreaktion är lymfocyter, makrofager och 
plasmaceller (en typ av B‐celler som bildas av lymfocyter). 

Vidare ses ofta en ökning av bindväv (fibros). 

Vid vissa låggradiga inflammationer blir vävnaden förstörd av
enzymer (metalloproteinaser) som bryter ner proteiner (kollagen, 
proteoglykaner, fibronektin) vars funktion är att bygga upp 
vävnadsmatrix. 

Nedreglering av inflammatoriska processer 

De pro‐terminierande mediatorer som ombesörjer nedreglering av inflammation och 
initierar vävnadsläkning brukar kallas specialized proresolving mediators (SPMs). 

Ursprunget för SPMs är cellmembranets fosfolipider, inklusive arakidonsyra . 

SPMs innehar: 
‐ anti‐inflammatoriska egenskaper som nedreglerar immunsystemets funktion 
‐ pro‐terminernade vävnadsåterställande egenskaper som uppreglerar immunsystemet med   
syfte att läka vävnad. 

Exempel på SPMs är:  resolviner, lipoxiner, protectiner och maresiner

Serhan C & Savill J, 2005
NATURE IMMUNOLOGY

Pedersen, BK
Brain Behavior and Immunity, 2011

Avslutande av inflammation:
Resolviner



Syreradikaler (ROS; reactive oxygen species)

Oxidativ stress anses vara en del av patofysiologin bakom många av våra vanligaste 
sjukdomar (hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer) men också 
orsaka normalt åldrande. 

Oxidativ stress kallas den biokemiska process där ROS skadar och 
förändrar processer eller celler. 

Oxidativ stress förekommer naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar O2

. ROS är oftast ett oönskat resultat av cellandning i mitokondrier och kan ses som 
okontrollerad tillverkning av fria radikaler, ex. superoxid (O2

−2).

I de flesta situationer är en ökad bildning av ROS ingenting som är önskvärt

Hos en normal och frisk individ är förhållandet mellan ROS och SPM balanserat 
så att ingen av grupperna får dominera. 

Syreradikaler (ROS; reactive oxygen species)

En ökad biologisk ålder innebära troligen att syreradikaler får övertaget i 
den ständiga balansen och kampen mot antioxidanter.

SPMs (specialized proresolving mediators )

Olika inflammatoriska reaktioner

Bakomliggande orsak

Mek.belastning Celldöd      Hypoxi     Metabol dysfunktion   Kärlskada

Vävnadstyp (kärlrik eller inte)

Muskel      Sena      Brosk       Ben       Synovial vävnad     

Återhämtningsförmåga

Ålder       Dyslipidemi         Hyperglykemi        Sömn        Tobak          

H.I. Andersson
Clin J Pain 1993

Prevalens (%) av total och högintensiv långvarig smärta.
A – Kvinnor, totalt
B – Män, totalt 
C – Kvinnor, högintensiv (4-5; 5-gradig skala)
D – Män, högintensiv (4-5)


