
❙ ❙ Att vara ledsen och uppgiven av en eller annan anledning
kan ibland göra riktigt ont. Forskare har nu visat att hjärnan
faktiskt registrerar känslan av nedstämdhet och sorg på lik-
nande sätt som den registrerar upplevelsen av fysisk smärta
[1]. I studien använde sig forskarna av funktionell magnet-
resonansavbildning (fMRI) för att konstatera att vissa delar
av hjärnan, som man vet engageras vid fysisk smärta, också
är involverade i känslan av att vara socialt exkluderad.

Ett försök att mäta emotionell smärta
Hur mäter man då emotionell smärta med hjälp av en MRI-
skanner? Författarna använde en försöksmodell, i vilken för-
söksindividerna fick spela ett slags virtuellt dataspel, »Cyber-
ball«, samtidigt som deras blodflöde i hjärnan mättes. I spe-
let fick försökspersonen först titta på två datoranimerade per-
soner som kastade en boll mellan sig [2]. I nästa fas av expe-
rimentet lät de försökspersonen delta i spelet. Efter ett tag slu-
tade de dock passa bollen till försökspersonen, vilket fick
denne att känna sig utanför [3]. 

Enligt fMRI-mätningarna var dessa känslor förenade med
förändringar i blodflödet i vissa delar av hjärnan. Ett av om-
rådena, anterior cingulate cortex (ACC), har i tidigare studi-
er visats vara inblandat i upplevelsen av fysisk smärta [4]. En
ökad aktivitet kunde observeras i anterior cingulate cortex när
försökspersonerna blev ignorerade av de datoranimerade fi-
gurerna. Försökspersonerna indikerade i samband med detta
att de kände sig socialt utanför. Aktiviteten under den fas där
försökspersonerna exkluderades i spelet ökade även i en an-
nan region, högra ventrala prefrontala kortex (RVPFC). Vid
denna aktivering rapporterade dock försökspersonerna att
känslan av utanförskap minskade. Dessa resultat pekar på att
anterior cingulate cortex förmedlar känslan av utanförskap,
medan högra ventrala prefrontala kortex motverkar känslan
av denna emotionella stress.

Försök på människor och primater har tidigare indikerat
att såväl anterior cingulate cortex som prefrontala kortex är
involverade i förmågan att hantera smärta [4-8]. Däremot
finns det inga tidigare publicerade humana studier som un-
dersökt huruvida anterior cingulate cortex aktiveras vid soci-
al separation eller vid upplevelsen av utanförskap. Man har
dock visat att anterior cingulate cortex aktiveras hos mödrar
som hör barnskrik [9]. Försök på djur har också visat att an-
terior cingulate cortex är inblandad i det sociala bandet mel-
lan djur och deras avkomma [10, 11].

Den form av utfrysning som försökspersonerna i den ak-

tuella studien utsätts för är en tämligen mild form av exklu-
sion. Man låter visserligen de känslor som försökspersoner-
na i »Cyberball« känner spegla känslan av socialt utanför-
skap, men i verkliga livet kan dessa känslor naturligtvis ofta
vara mycket starkare än så. Genom att använda sig av för-
söksmodeller där man inducerar en starkare emotionell smär-
ta kan man förhoppningsvis få en klarare bild av vilka neuro-
nala kretsar och mekanismer som är involverade, och hur des-
sa är relaterade till fysisk smärtförnimmelse.

Lindring av fysisk och emotionell smärta
Eisenbergers och medarbetares studie väcker också tankar
kring vilket samband som kan tänkas finnas mellan kronisk
smärta och det vi brukar kalla ältande. Kan det vara så att en
person som upplever ett allmänt, konstant missnöje uppvisar
samma typ av hjärnaktivitet som en person som befinner sig
i ett kroniskt smärttillstånd? 

Det är ännu för tidigt att säga vilken klinisk betydelse de
nya rönen kommer att få. Kanske kan man på sikt, med en
ökad kunskap om olika former av smärta, utveckla nya läke-
medel för behandling av tillstånd som exempelvis ångest, de-
pression och anhedoni. Försök gjorda på 1980-talet visar att
substanser som reglerar fysisk smärta, till exempel vissa
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Sammanfattat

Hjärnan registrerar känslor av nedstämdhet och sorg
på liknande sätt som den registrerar upplevelsen av
fysisk smärta.

Med hjälp av MRI-skanner har man visat att blodflödet
i vissa delar av hjärnan förändras vid  emotionell smär-
ta. Ett sådant område är anterior cingulate cortex. 

Samtidigt ökade aktiviteten i högra ventrala prefron-
tala kortex, vilket lindrade den emotionella smärtan. 

Resultaten pekar på att anterior cingulate cortex för-
medlar känslan av utanförskap, medan högra ventra-
la prefrontala kortex motverkar denna emotionella
stress.
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opiater och endorfiner, också kan mildra separationsångest
hos djur [12]. Omvänt har andra studier visat att vissa typer
av antidepressiva läkemedel är effektiva mot exempelvis
ryggsmärtor [13]. Samma substanser som används för att be-
handla fysisk smärta borde därför kunna vara användbara vid
lindring av emotionell smärta. 

Avslutningsvis, den aktuella studien är ännu ett exempel
på de fantastiska möjligheter som moderna avbildningstekni-
ker, som MRI och fMRI, fört med sig, och för vilka Paul C
Lauterbur och sir Peter Mansfield tilldelats Nobelpriset i fy-
siologi och medicin år 2003. En mer detaljerad kommentar
över Eisenbergers och medarbetares studie finns i samma
nummer av Nature [14].

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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