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Experimantal Axpects on Cronic Whiplash-Associated Pain 
 
 

Dag Lemming 
 
Kronisk smärta efter whiplashtrauma (pisksnärtvåld), orsakar betydande lidande och nedsatt 
funktionsförmåga. Cirka 1-4 personer per 1000 invånare drabbas årligen av akut smärta efter 
whiplashtrauma mot halsryggen, ungefär 10 % av dessa löper risk att få betydande 
kvarstående besvär. 
 
Syftet med avhandlingen har varit att med hjälp av experimentella tekniker öka kunskapen om 
de komplexa mekanismer som ligger bakom smärta vid kroniska whiplashrelaterade tillstånd 
(eng. Whiplash Associated Disorders = WAD).  
 
Flera olika metoder för att framkalla akut djup vävnadssmärta (elektrisk, kemisk samt 
tryck) har använts. 
 
Smärtstillande läkemedel (morfin, remifentanil, lidocain samt ketamin) tillfördes intravenöst 
och effekter på både whiplashrelaterad smärta (studie I och II) och experimentell tillfogad 
smärta (studie II) har jämförts. I studie III har även smärtande skuldermuskel analyserats 
(mikrodialys) hos WAD-patienter och friska kontroller med avseende på smärtmedierande 
ämnen, samt omsättning av metaboliter före, under och efter arbete. I studie IV jämfördes 
känsligheten för stimulering med två olika smärtmodaliteter, mekanisk (cuffalgometer) och 
kemisk (intramuskulär koksalt), med friska kontroller. 
 
Huvuddelen av patienterna upplevde smärtlindring av morfinpreparat men även av NMDA-
antagonisten ketamin. Ketamin blockerar NMDA-receptorer i nervsystemet, aktivering av 
NMDA receptorn tros ligga bakom fenomenet central sensitisering (ökad retbarhet hos 
nervceller i ryggmärgen). Att kombinera remifentanil (morfinliknande preparat) med ketamin 
visade tilläggseffekt jämfört med enbart remifentanil. Ungefär en tredjedel av patienterna 
uppvisade inte någon betydande smärtlindring vid något av läkemedelstesterna. Andra 
receptorer och jonkanaler än de som påverkas av de testade läkemedlen kan vara involverade, 
smärtfacilitering (förstärkning av smärtimpulser) eller bristande smärtinhibition (hämning) 
från högre centra i hjärnstam och hjärna kan vara en annan förklaring. Experimentell 
smärtstimulering med tryck (utanför smärtande område) visade i WAD-gruppen en ökad 
smärtkänslighet både vid kortvarig och längre stimulering samt förändrade smärtareor i benet 
vid koksaltstimulering jämfört med friska kontroller. Studie III visade högre nivåer av 5-HT 
(serotonin) och IL-6 i muskulatur samt avvikande metabolism jämfört med kontroller. 5-HT 
är associerat med muskelsmärta och IL-6 med inflammation, muskelmetabolism och 
smärtkänslighet. Perifert aktiverade smärtreceptorer och/eller central sensitisering tycks 
föreligga hos merparten av den undersökta gruppen, förändrad smärtmodulering från högre 
centra i hjärnstam och hjärna kan vara en bidragande mekanism. Förändringarna uppträder 
sannolikt tidigt i förloppet, huruvida reaktionsmönstret kan finnas hos vissa individer redan 
före ett trauma går inte att dra några säkra slutsatser om. Mekanismerna bakom smärta vid 
kronisk WAD är multipla och samspelet komplext. I kommande kliniska studier kan det vara 
av intresse att studera effekterna av tidig intervention (rehabilitering och/eller smärtlindring) 
samt värdera experimentella smärtmetoder som prognostiskt instrument över tid. 
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