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Björn Rydevik har belönats
med SalusAnsvarspriset för sin
framgångsrika smärtforskning
kring diskbråck och ischias.

Han tog emot priset, en mil-
jon kronor, i torsdags i Genève i
samband med att WHO invigde
Rörelseorganens årtionde.

SalusAnsvarspriset är efter Nobel-
priset det största nordiska medicinpri-
set. Det kan ges till en eller flera nordis-
ka forskare, vars arbete berör medicins-
ka problem som direkt påverkar män-
niskors vardag.

Björn Rydevik är professor i ortope-
disk kirurgi vid Göteborgs universitet
och Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Under 20 år har han med sitt lag forskat
kring ischias vid diskbråck. Inriktning-
en är att kartlägga smärtmekanismer –
vilka är orsakerna till de kraftiga smär-
tor som man kan få när man får disk-
bråck med nervpåverkan. Han kom-
menterar:

– Den etablerade uppfattningen un-
der de 60–65 år som man har känt till
diskbråck som en medicinsk diagnos är
att den ischiassmärta man får på grund
av diskbråck beror på att nerven kom-
mer i kläm, punkt slut. Det har alltså va-
rit mekaniska faktorer, nervtryck, det
handlat om.

Men hans forskarlag har även hittat
andra bakomliggande faktorer. Fynd som
kan öppna vägen för medicinska behand-
lingar av ischiaspatienter om några år.

»Fanns inget underlag
för specifik terapi»
Björn Rydevik hade disputerat inom

experimentell neurovetenskap innan
han kom in på den ortopediska kirurgin. 

– När jag började med ortopedin såg
jag jättelika kliniska problem med pati-
enter med ryggsmärtor – ischias, disk-
bråck och liknande – men det fanns väl-
digt, väldigt lite grundforskning som
kunde förklara vad som händer, vilka
mekanismer som orsakar smärtan. Det
fanns inget underlag för en specifik te-
rapi, utöver operation, utan det var mera
symtomlindring man kunde erbjuda,
hävdar han.

Eftersom den allmänna uppfattning-
en var att det handlar om mekaniskt
nervtryck så ägnade sig även Björn Ry-
devik, hans kollega Kjell Olmarker och
deras forskarlag under 1980-talet åt att

studera effekterna av mekanisk
kompression på nerver i ryggen. 

De kunde utreda och beskri-
va noggrant vad som händer
fysiologiskt, hur mycket tryck
nerver tål innan störningar
uppkommer i olika avseenden
– impulserna slutar, blodflödet
inuti störs, nerverna svullnar
upp och så vidare.

– Då blev det uppenbart att
mycket talade för att enbart
mekaniska faktorer inte kunde
förklara smärtproblematiken
som ofta är så uttalad när man
har ischias, berättar Björn Ry-
devik. 

I den vevan började det i lit-
teraturen dyka upp rapporter
om s k tysta diskbråck, det vill
säga att  man har diskbråck
utan ischias, något som är  väl-
digt vanligt. 

Rydeviks forskarlag fann
att det behövdes mer än det
mekaniska för att förklara
smärtan, en pusselbit saknades. 

Diskens kärna, nucleus pulposus,
har normalt inte någon kontakt med
kroppen i övrigt, den har inga blodkärl,
den ligger isolerad från immunsystemet
och från blodcirkulationen. Tänk, sade
forskarlaget, om den vid diskbråck pop-
par ut och kommer i kontakt med om-
givningen. Då kanske den sätter igång
en inflammatorisk reaktion som kan bi-
dra till att förklara smärtuppkomsten.
Tanken visade sig vara riktig.

Som första forskargrupp i världen
presenterade de 1993 fynden att nu-
cleus pulposusvävnaden, den kroppseg-
na diskvävnaden, utan mekaniskt tryck
kunde framkalla en nervskada.

Fokus på cytokiner
– Sedan dess har vi ägnat oss åt att

försöka ta reda på mer i detalj vad det är
som händer. Det  tycks finnas en kopp-
ling till substanser som är knutna till
cellmembranen i diskarnas brosklik-
nande celler, kommenterar Björn Ryde-
vik. 

– Vårt intresset är nu fokuserat mot
olika cytokiner, framför allt tumörne-
krosfaktor alfa (TNFα). Vi har visat att
diskens celler kan producera och avge
TNFα och att TNFα kan framkalla en
nervskada som gör att nerven blir öm
och överkänslig. Så när ett mekaniskt
tryck kommer känner personen smärta,

en utstrålande ischiassmärta. Det är där
vi står idag.

Han är förvissad om att det här stäm-
mer, och hänvisar till att även andra for-
skargrupper börjat komma till samma
slutsatser. Forskargruppen har inte bör-
jat kliniska prövningar än, men detta
ligger i planeringen för den närmaste
framtiden. 

Kritiskt steg
Björn Rydevik vågar tro att större

patientgrupper kan få glädje av den
framgångsrika forskningen om 3–4 år.
Då bör det vara möjligt att behandla de
aktuella patientena farmakologiskt.

– Men jag är väl medveten om att det
alltid är ett kritiskt steg att ta från experi-
mentella studier till tillämpning i den kli-
niska verkligheten. Vi har dock ägnat oss
åt ett långsiktigt målmedvetet kunskaps-
uppbyggande. Det ger oss en plattform
som känns stabil och som vi bedömer ska
hålla för tillämpning på patienter, under-
stryker årets pristagare.

Björn Rydevik tog emot priset i sam-
band med att WHO invigde Rörelseor-
ganens årtionde 2000–2010  i Genève.
Det är en global satsning där man ska
lyfta fram det stora mänskliga lidande
och de enorma samhällskostnader som
orsakas av sjukdomar i och skador på
rörelseorganen. 

Tom Ahlgren

Framgångsrik ryggforskare
belönad med stort nordiskt pris
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I torsdags tog en glad Björn Rydevik i Genève
emot SalusAnsvarspriset för sin framgångsrika
ryggforskning. – Det känns hedrande och
pengarna är ett mycket värdefullt bidrag till den
fortsatta forskningen, kommenterar han.


