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Boken är en sammanställ-
ning av bidrag presenterade vid
ett symposium med titeln
»From nociception to pain»
som avhölls som ett satellitmö-
te till den sjunde världskon-
gressen i smärta i Paris 1993.
Författarlistan innehåller en
rad auktoriteter inom såväl pre-
klinisk som klinisk smärtforsk-
ning.

Smärtsystemet
Bokens första del erbjuder

en uppdatering rörande noci-
ception (neuronal aktivitet i
»smärtsystemet»), smärta (en
subjektiv upplevelse) och med-
vetande (consciousness). I ett
första kapitel framställs smärt-
systemet traditionellt som ett
kabelsystem, där information
transporteras från periferin till
hjärnan.

Detaljer i neurofysiologiska
mekanismer från de olika om-
kopplingsstationerna (rygg-
märgens bakhorn, talamus och
kortex) belyses. Här beskrivs
bl a att baksträngsbanan, som
vanligen inte diskuteras som en
del i det nociceptiva systemet,
innehåller nociceptiva neuron,
och kanske kan dessa ha bety-
delse för aktivering av nedåt-
stigande bansystem med inhi-
bitorisk funktion. Även endo-
gena smärtkontrollerande sy-
stem beskrivs som en del i
»smärtsystemet».

Smärtupplevelsen
I ett välskrivet kapitel be-

skrivs mer ingående betydel-
sen av olika kortikala avsnitt
för olika delar av smärtupple-
velsen. Förutom primära och
sekundära somatosensoriska
kortex beskrivs bl a anteriora
gyrus cinguli.

Detta kortexavsnitt har till-
dragit sig stort intresse under
senare tid, då upprepade av-
bildningsstudier på människa
visat på aktivering av särskilt
de posteriora delarna av ante-
riora gyrus cinguli vid experi-
mentell och klinisk smärta. Re-
gistrering från enskilda neuron
i detta område i  djurexperi-
mentella studier har påvisat

neuron som svarar på nocicep-
tiva retningar. Här kunde man
påvisa stora receptoriska fält
och avsaknad av somatotopisk
organisation. Den nu aktuella
kunskapen kring betydelsen av
den anteriora delen av gyrus
cinguli pekar mot att området
är involverat i den affektiva
upplevelsen av alternativt au-
tonomt svar på smärta.

I flera kapitel diskuteras re-
lationen mellan olika elektris-
ka potentialer registrerade från
den mänskliga hjärnan och
upplevelsen av olika sensatio-
ner, inklusive smärta. Man fö-
reslår att sådana potentialer
kan användas för att registrera
analgetiska effekter hos med-
vetslösa patienter (kapitel 3).

I denna del av boken finns
också ett kapitel av R Melzack,
den ena hälften av den beröm-
da duon R Melzack och PD
Wall som beskrev »the gate
control theory of pain» 1965.
Här diskuteras en ny teori ut-
ifrån hjärnans sannolikt bety-
dande roll för upplevelsen av
fantomsmärta från extremite-
terna.

Resultat av djur-
och humanstudier
I fem kapitel framställs tala-

mus betydelse för transmission
av nociceptivt inflöde. Här be-
skrivs resultat från djurexperi-
mentella studier, men huvud-
delen av avsnittet ägnas åt re-
sultat från humanstudier av pa-
tienter utan och med smärta,
där man registrerat talamisk
aktivitet med mikroelektroder
alternativt elektriskt stimulerat
i talamus.

Studier över talamisk akti-
vering vid visceral nociceptiv
retning i bäckenregionen på
försöksdjur visar att framför
allt den s k VPL-kärnans peri-
feri och det posteriora kärn-
komplexet mottar inflöde från
denna region.

De flesta av dessa talamis-
ka neuron svarade också på so-
matisk retning. Det receptoris-
ka fältet för somatisk aktive-
ring låg vanligen i nedre delen
av ryggen, i låret eller mer kau-
dalt i benen, dvs i områden till
vilka smärta från viscerala or-
gan inte sällan överförs (refe-
reras).

Mångfalden neuron på tala-
misk nivå med konvergerande
inflöde från viscera och soma-
tiska kroppsdelar understryker
tidigare fynd från ryggmärgs-
studier som pekar mot att vis-
ceroceptivt specifika neuron är

en raritet, om de alls förekom-
mer.

Studier av talamiska neuron
hos patienter utan smärta har
endast blygsamt bidragit till
ökad förståelse av smärta hos
människa. Hos patienter med
pågående neuropatisk smärta
efter deafferentering har man
påvisat abnorm urladdningsak-
tivitet hos enskilda neuron och
förändrad somatotopisk orga-
nisation i talamus. Betydelsen
av dessa fynd är oklar då man
kan demonstrera liknande fe-
nomen hos patienter med deaf-
ferentering utan samtidig
smärta.

Avbildningstekniker
Boken innehåller tre kapitel

om hur olika avbildningstekni-
ker (PET, SPECT, fMRI) bi-
dragit till ökad kunskap om
centralnervösa smärtmekanis-
mer. Man beskriver såväl stu-
dier på experimentellt framkal-
lad smärta som studier på pati-
entgrupper med klinisk smärta.
Sammanfattningsvis förefaller
det föreligga olikheter i hjär-
nans aktiveringsmönster bero-
ende på hur smärtan genere-
rats.

Metodiken kan sannolikt
medföra ökad kunskap om
bakomliggande mekanismer
för upplevelsen av smärtans
olika dimensioner (sensoriskt
diskriminativ, affektiv, kogni-
tiv). Här beskrivs också meto-
dologiska aspekter på de an-
vända teknikerna och även de-
ras begränsningar. 

Psykologiska
aspekter
Psykologiska aspekter på

smärta diskuteras i flera efter-
följande kapitel. Emotioners
fundamentala roll i smärtupp-
levelsen diskuteras ingående i
två hela kapitel. Bl a definieras
begreppet emotion och vidare
diskuteras dess neuroanato-
mi/neurofysiologi och betydel-
se för inlärning och minne.
Som sig bör finns också ett ka-
pitel om beröringspunkter mel-
lan smärta och depressiva sym-
tom. Här redovisar författaren
prevalenssiffror för depressiva
symtom vid olika typer av
smärta såsom neuropatisk
smärta, atypisk ansiktssmärta
och huvudvärk.

I ett kapitel med titeln »The
corticalization of chronic
pain» beskrivs bakgrundsdata
talande för att nociceptiv akti-
vitet kan faciliteras i nervsy-
stemet hos en patient med kro-

nisk smärta. Man visar på
ökad amplitud hos smärtindu-
cerade elektriska hjärnpoten-
tialer och reorganisation av
hjärnans bark som uttryck för
förstärkningsmekanismer in-
timt förknippade med s k
smärtminne.

Grundläggande
fysiologi
Härefter diskuteras, upp-

blandat med kapitel rörande
mer grundläggande fysiologi,
olika aspekter på kliniska
smärttillstånd såsom central
neurogen smärta, smärta vid
polyneuropati och fibromyal-
gi.

Särskilt i i kapitlen om cen-
tral smärta, migrän och fibro-
myalgi belyses patofysiologis-
ka mekanismer bakom smär-
tans uppkomst. Ett viktigt bud-
skap från studier av patient-
grupper med central smärta är
att den gemensamma nämna-
ren hos dessa patienter synes
vara en störd funktion i det spi-
notalamokortikala systemet
som aktiveras av temperatur-
och smärtretningar.

Som en del i det diagnostis-
ka arbetet med patienter med
smärta och centralnervös sjuk-
dom bör därför dysfunktion i
detta bansystem söka kartläg-
gas med detaljerad sensibili-
tetsundersökning.

Smärtlindring
med läkemedel
Boken avslutas med en rad

inlägg om evaluering av läke-
medelsinducerad smärtlind-
ring.

De flesta kapitel diskuterar
ingående mekanismer för
opioidinducerad analgesi. I fle-
ra kapitel diskuteras, som kom-
plement till psykofysiskt orien-
terad metodik,  användningen
av smärtinducerade cerebrala
potentialer för kartläggningen
av analgetiska effekter av olika
läkemedel.

Vidare finns ett välskrivet
kapitel om effekten av antide-
pressiva i behandlingen av
kroniska smärttillstånd. För-
fattaren beskriver också tänk-
bara mekanismer bakom pre-
paratens smärtlindrande po-
tential.

Referensbok för
högspecialiserade
Sammanfattningsvis är bo-

ken som helhet ett värdefullt
och uppdaterat tillskott till
framför allt den högspecialise-
rade algologens referensbib-
liotek.

För övriga med ett mer be-
gränsat smärtintresse kan en-
skilda kapitel tjäna som goda
översikter. •
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