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Klinik och vetenskap

❙ ❙ I en nyligen publicerad innehållsrik artikel i Läkartidning-
en har Jens Schollin sammanfattat vår nuvarande kunskap om
att sackaroslösning i nyföddas mun sänker barnens upplevel-
se av smärta [1]. Bland annat redovisas resultaten av en vär-
dering, som gjorts på uppdrag av Cochrane-organisationen,
av tio publikationer rörande denna metod [2]. Den smärtned-
sättande effekten dokumenterades, även om optimal dos och
koncentration ansågs oklar. Smärtlindringen kan bero på att
sackarosingjutning i munnen framkallar en frisättning av en-
dogena opioider. Eftersom de typiska reaktionerna på smärta,
såsom skrik och pulsstegring, också dämpas om barnen får
suga på en napp eller om ett sötningsmedel förs in i munnen
är svaret inte specifikt för sackaros utan en följd av en orotak-
til stimulering och/eller svar på söt smak i munnen [3, 4].

Trots den påtagliga kliniska relevansen av att hypoestesi
kan framkallas på beskrivet sätt är den neurofysiologiska bak-
grunden otillräckligt belyst. Psykologen Blass, som är en av
pionjärerna inom smärtforskning hos nyfödda barn [4], har
dock tillsammans med neurofysiologen Ren uppnått resultat
som i viss mån belyser den neurogena mekanism genom vil-
ken sackaros och icke-nutritiv sugning lindrar smärtupplevel-
sen [5]. Genom att framkalla en inflammation i fotsulorna hos
tio dagar gamla råttungar, dvs hos djur av samma mognads-
grad som nyfödda barn, ökades smärtkänsligheten i fötterna.
Om det ena av djurens framfötter träffades av akut smärta
samtidigt som råttungarna sög icke-nutritivt och en sackaros-
lösning kort tid dessförinnan ingjutits i munnen förlängdes
tidsintervallet innan benet rycktes tillbaka efter smärtretning-
en. Latenstiden förlängdes dock inte om någon av bakfötter-
na utsattes för smärta.

I forskningsprojektet undersöktes också expressionen av
det c-fos-liknande proteinet i kärnorna i de spinala bakhorns-
cellerna med hjälp av en immunokemisk metodik. Ett mått er-
hölls därigenom på den spinala neuronala aktiviteten vid den
konstanta hyperestesi som följde av inflammationen i fotsu-
lorna samt vid den hyperestesi som följde på akut smärtret-
ning [7]. Den hyperestesi som orsakats av en inflammation i
djurens fotsulor påverkade inte expressionen av fos-proteinet.
Om däremot akut smärta framkallades i en framtass från su-
gande djur som samtidigt fick sackaros omvandlades betyd-
ligt färre kärnor i de ipsilaterala bakhornen till fos-positiva än
hos de djur som inte fått sackaros eller fått suga. Gustatoriska
och orotaktila impulser startar således en reaktion som i sin

tur hämmar smärttransmissionen på spinal nivå. Sackaros och
sugning påverkade dock inte beteendet och expression av fos-
protein i den spinala lumbalregionen efter smärtretning i bak-
tassarna.

De olika svaren på akut smärtretning i fram- och bakfötter-
na beror sannolikt på att interneuronen i den distala delen av
ryggmärgen är omogna. En annan möjlighet är att mängden
serotonin är otillräcklig i de nedstigande axonerna, med tan-
ke på att det adulta mönstret för ett serotoninsvar utvecklas i
rostrokaudal riktning. I den cervikala delen uppnås det adul-
ta svaret 14 dagar efter födelsen och lumbalt efter 21 dagar
[8]. Den främsta orsaken till att andelen CP(cerebral pares)-
barn med diplegi minskar med graden av fullgångenhet [9]
kanske delvis är att även den mänskliga ryggmärgen mognar
i rostrokaudal riktning.

Möjligheten att minska smärtkänsligheten hos råttungar
genom att sänka excitabiliteten i de ipsilaterala bakhornscel-
lerna via de nedstigande vägar som kan aktiveras genom oro-
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taktil stimulering eller söt smak förutsätter att den nivå i rygg-
märgen till vilken smärtimpulsen leds utvecklats i tillräcklig
omfattning. Av den anledningen är det angeläget att undersö-
ka huruvida sackarosmetoden ger lika god smärtlindring hos
ett för tidigt fött barn som får ett lansettstick i hälen som hos
ett fullgånget barn. Om ett blodprov skall tas på barn som vä-
ger mindre än 1 000 gram är det kanske bättre att punktera en
ven på handryggen efter det att huden behandlats med ett lo-
kalanestetikum, såsom EMLA-kräm [10], än att spola mun-
nen med en sockerlösning.

Upptäckten av att en sackaroslösning i munnen har smärt-
stillande effekt hos nyfödda barn har öppnat nya vägar för
smärtbekämpning, vilket också betonats av Schollin [1]. Oli-
ka neurofysiologiska frågor måste dock lösas innan det är
möjligt att bedöma hur denna upptäckt kan tillämpas i vidare
bemärkelse. Det skulle vara av intresse att få veta varför små
barn kan bete sig som om de vore beroende av socker. Den
söta smaken tycks påverka deras stämningsläge på samma
sätt som då de suger på sin tumme eller napp. Kanske barnets
reaktion på socker och det lugn som inträder hos vissa senil-
dementa då de får suga på en karamell är uttryck för samma
typ av neurofysiologiskt utlöst belöningsreaktion. Det är möj-
ligt att socker i munnen kan bana väg för en liknande process
som den som aktiveras av choklad och kokain, och som där-
igenom ökar vårt välbefinnande [11]. Undersökningar inom
detta område kanske också kan belysa huruvida ett placebo-
svar som leder till analgesi medieras via endogena opioider
[12].
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