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När nyfödda barn exponeras
för smärta är detta troligen en
kulturföreteelse, oförutsedd av
evolutionen, och konsekvenser-
na därför förtjänta av upp-
märksamhet. Tidiga smärtupp-
levelser tycks kunna program-
mera reaktionen på smärta för
lång tid framåt. Smärta innebär
också stress. Hos vissa djur pro-
grammerar tidig stress och sub-
tila förändringar i mammans
beteende ungens hypotalamus–
hypofys–binjurebarkaxel för
resten av livet. Att lindra smärta
och stress i samband med vård
av späda barn, liksom att stude-
ra hur stor vår adaptationsför-
måga är till sådana ofysiologis-
ka stimuli, är angelägna forsk-
ningsuppgifter.

Venpunktion är skonsammare än
hälstick vid blodprovstagning, konsta-
terar Björn A Larsson och medarbetare
och sammanfattar egna studier av
smärtlindring hos nyfödda [1]. De
framhåller att nyfödda barn har en ökad
smärtkänslighet, beroende på att modu-
lerande mekanismer ännu är omogna
vid födelsen. 

Författarna frågar om tidiga smärt-
upplevelser kan medföra negativa lång-
tidseffekter och citerar en djurexperi-
mentell studie som visar att om nyföd-
da råttungar exponeras för smärta, för-
ändrar detta djurens sociala beteende
som vuxna. Ämnet är viktigt, och jag
vill gärna ytterligare belysa frågan om
långtidseffekter av smärta och stress
hos nyfödda, bl a med hjälp av djurför-
sök. Det är inte osannolikt att sådana
kan ha relevans för vår egen art när det

gäller så basala fenomen som smärta
och stress. 

Smärtkänslighet
programmeras tidigt
Först en kort redogörelse för tre kli-

niska studier som belyser frågan om
långtidseffekter. När smärtreaktionen
hos 4–6 månader gamla barn värderades
i samband med vaccination (DPT, difte-
ri, pertussis, tetanus, med eller utan sam-
tidig Hib-injektion, Hemophilus influ-
enza-B) fann man till sin förvåning att
pojkarna som grupp reagerade häftigare
än flickorna [2]. En närmare analys visa-
de att de pojkar som de första levnadsda-
garna cirkumciderats utan anestesi rea-
gerade häftigare än de som inte opererats
[3]. En senare prospektiv och blindad
studie bekräftade riktigheten av den förs-
ta iakttagelsen [4]. En häftig smärtupple-
velse hos ett nyfött barn efterlämnar allt-
så ett bestående »minne». Det kan bero
på att neuroplastiska processer byggs
upp efter smärtstimulering och påverkar
senare smärtupplevelser [5].

Sett i ett utvecklingsbiologiskt per-
spektiv bör risken att utsättas för ett
smärtsamt trauma ha varit minimal för
de spädbarn som under människans ti-
digare utvecklingsskeden sannolikt
kontinuerligt skyddades av den nära fy-
siska kontakten med mamman. Smärt-
samma upplevelser under de första lev-
nadsmånaderna är sannolikt huvudsak-
ligen en kulturföreteelse och inget evo-
lutionen förberett människan för. Det är
därför angeläget att studera konsekven-
serna eftersom »exposure to contexts
and contingencies that are evolutionary
unexpected may.. . create pathology»
[6].

Stress programmerar
kortikoidfrisättningen
Smärta kan också ses i ett stressper-

spektiv: Kan den vuxna organismens re-
aktion på stress »programmeras» redan
genom den nyföddes upplevelser på sam-
ma sätt som tycks gälla för smärtsinnet?
Mångåriga djurexperimentella studier av
en grupp amerikanska och kanadensiska
forskare tyder på att hypotalamus–
hypofys–binjurebark(HPA)-axelns svar
på stress formas redan tidigt i livet.

»Lätt stress» – ungarna togs ut ur

boet men återbördades inom 15 minuter
upprepat några dagar i följd – ledde till
att råttorna i vuxen ålder reagerade på
stress med lägre och mer kortvarig kor-
tikoidstegring jämfört med icke mani-
pulerade kontroller. Denna lätta stress
ledde till en permanent uppreglering av
kortikoidreceptorer i hippocampus [7],
vilket ökade känsligheten i det negativa
feed back-system som reglerar korti-
koidfrisättning. Händelsekedjan i den-
na tidiga programmering av HPA-axeln
har klarlagts ner på mRNA-nivå. Cen-
tralt är en ökning av genuttrycket för
kortikoidreceptorerna i hippocampus,
vilket efter ett antal följande steg i slut-
ändan begränsar kortikoidfrisättningen
[8, 9]. Ungar som utsatts för höggradig
stress – längre separation från mam-
man – visade däremot en ökad stress-
känslighet som vuxna [10, 11].

Mamman styr HPA-axeln
Orsakskedjan som knyter samman

den tidiga lätta stressen med den vuxna
organismens reaktionsmönster har nyli-
gen belysts. När ungarna återbördades
till mamman efter 15 minuters separa-
tion intensifierade hon sin taktila kon-
takt med dem [8]. Författarna uppställ-
de hypotesen att detta beteende påver-
kade reaktiviteten i HPA-axeln och där-
med styrde ungarnas framtida svar på
stress. De studerade detta genom att se
efter hur råttmammor i allmänhet – utan
någon experimentell manipulation
– behandlade sina ungar. De fann att
»vårdstilen» var skiftande, somliga
hade en mer intensiv taktil kontakt med
ungarna än andra. I vuxen ålder fick av-
komman till mer beröringsaktiva möd-
rar en lägre och snabbare övergående
kortikoidfrisättning vid stress, bl a via
en permanent uppreglering  av kortikoid-
receptorer i hippocampus. De visade
dessutom en lägre grad av ångestbered-
skap [9]. Fynden stödde den uppställda
hypotesen – subtila förändringar av
mammans taktila kontakt med ungen
styrde den framtida reaktionen på
stress.

Hippocampus volym
minskar vid stress
Ett intressant »bifynd», när man följ-

de de korttidsseparerade ungarna upp i
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vuxenålder, var att den naturliga celldö-
den i hippocampus hos de åldrande råt-
torna försköts framåt i tiden och att min-
nesfunktionen förblev intakt längre hos
de djur som företedde en effektiv nega-
tiv feedback på kortikoidfrisättningen
[7]. Också i detta avseende medförde
alltså de mycket tidiga upplevelserna en
programmering, som kom till uttryck
först i seniet. Några ekvivalenta huma-
na observationer finns givetvis inte,
men med modern avbildningsteknik har
man hos vuxna patienter kunnat visa att
i samband med stress eller höga korti-
solnivåer minskar hippocampus i vo-
lym [12]. Det finns alltså också hos
människa en koppling mellan stress/
kortisolnivåer och strukturella föränd-
ringar i hippocampus, även om betydel-
sen av detta fenomen ännu är oklar.

Djur studier av kliniskt intr esse
Relevansen för nyföddhetsvården är

osäker men tänkbar [9]. Ett centralt
fynd i djurstudierna var att subtila skill-
nader i den taktila kontakten påverkade
den framtida reaktiviteten i HPA-axeln.
En klinisk studie har beröringspunkter
med de experimentella. Ett nyfött barn
som lagts »hud mot hud» hos mamman
förhåller sig helt tyst, men om barnet i
stället placerats i säng levererar det ett
skrik som kan jämföras med vissa arters
s k »separation distress call» [13, 14].
Inom sekunder efter det att barnet flyt-
tats från sängen till mamman tystnar det
(Figur 1). Beröring – kanske också an-

dra sensoriska impulser– tycks alltså
modulera en stressreaktion redan de
första levnadstimmarna.

Modern vård av såväl friska som sju-
ka nyfödda är förenad med vissa »evo-
lutionärt oväntade» stressfaktorer. Att
lindra smärta genom tekniska förbätt-
ringar bör ges en hög prioritet, som
Larsson och medarbetare framhåller
[1]. Kanske är det också så att tröst och
smek kan ha effekter utöver den ome-
delbara lindringen av smärta och stress.
Man får dock inte glömma att männi-
skans adaptationsförmåga är stor och
ofta gör det möjligt att kompensera
ogynnsamma yttre betingelser– och
tala om detta för oroliga föräldrar. Det
vetenskapliga underlaget för omvård-
nadsrutiner i samband med födelse lik-
som för de råd vi ger föräldrar till ny-
födda är i vissa avseenden bristfälligt
[15]. Dåliga råd kan bokstavligen vara
livshotande– ett tragiskt exempel på
detta var 1970-talets moderåd att lägga
spädbarn på mage när de skulle sova.
Djurstudier kan ge oss insikt i biologis-
ka mekanismer, som kan vara kliniskt
intressanta. Det finns anledning för oss
kliniker att begrunda de studier som
kort relaterats; en angelägen forsk-
ningsuppgift vore att med hjälp av nya
icke-invasiva metoder studera kortisol-
frisättning i samband med smärta och
annan stress, samt om sådana neonatala
erfarenheter också hos människa påver-
kar hypotalamus–hypofys–binjure-
barkaxelns »set point». De inlednings-
vis omnämnda kanadensiska vaccina-
tionsstudierna [2-4] gör ett sådant sam-
band tänkbart. Vad säger den framstå-
ende expertis på bestämning av steroid-
hormoner som deltagit i smärtstudien?
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Figur 1 . Medianvärden för durationen av
skrik (sekunder per femminutersperiod)
under de första 90 minuterna efter partus
hos friska, fullgångna, vaginalförlösta
barn som vårdats antingen hud mot hud
med mamman eller i säng under de förs-
ta 45 minuterna och därefter hos mam-
man eller hela tiden i säng. Notera att un-
der endast 1 av de 24 perioderna hos
mamman låg mediandurationen för skrik
över 0 sekunder. I sängläget var motsva-
rande värde över 0 i samtliga 24 perio-
der. Med tillstånd reproducerat från
Christensson och medarbetare [13].


