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Obligatoriskt vid läkarbesök
I. Diagnos enligt ICD systemet

II. Kartlägg mekanismerna
a) Nociceptiva
b) Neuropatiska
c) Nociplastiska

III. Bedöm psykologiska och sociala aspekter

Smärtanalys → diagnostik vid kroniska 
smärtor

Värdigt bemötandeBiopsykosocial helhetssyn – utgångspunkt      ↔

Det finns en tendens att initialt göra alltför begränsade analyser dvs en underskattning av 
smärtproblemets omfattning och konsekvenser för individen.
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(Apkarian et al  2005) (Tracey & Mantyh 2007)

Wall and Melzack's Textbook of Pain, 2006

Ökad kunskap om fysiologiska processer vid kroniska smärtor 



Cohen et al. Lancet 2021; 397: 2082–97

Modifierad från Fillingim, R.B. 
Pain, 2017;158 Suppl 1:S11–S8

Cholewicki et al. J Orthop Sports Phys Ther 49 (6):425- 436, 2019
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Icke-farmakologiska behandlingsresultat vid kroniska smärtor

• Små effekter av fysisk träning eller psykologiska interventioner – både fysioterapeuter och 
psykologer lämnat stora bidrag för att förbättra och optimera ”sina” interventioner 

• Multimodal rehabilitering (Interdisciplinary pain rehabilitation)
• Små-måttliga effektstorlekar



20-30 % av patienterna har nytta av farmaka



Erooms lag
(Scannell et al. Nature Reviews. Drug Discovery. 11: 191–200)

Minskad effektivitet och ökade kostnader: överföra biomedicinsk forskning → framgångsrika 
läkemedel 

Olika orsaker tex:

• Icke reproducerbara resultat i preklinisk och basal forskning 
• Sjukdomsdefinitionerna (phenotyper )



1900-talets sjukdoms definitioner

• Specifika organ - utan kommunikation med andra delar av 
kroppen

• Symptom

• Doktorers namn 

• Duration

Sjukdomsdefinitionerna allt mindre valida 

Kroniska smärtor
Hypertoni

Astma

Depression

Retinopati

Nefropati

Alzheimer

Parkinsons sjukdom 

etc.



Samma tillstånd/sjukdom?

Svår smärta hos en normalviktig person 
med neutralt stämningsläge

Svår smärta hos person med övervikt, 
sömnsvårigheter och depression



Phenotyper = anamnes + klinisk undersökning

Endotyper = molekylära mekanismer inkl risker, gener, proteiner, 
biologiska mål för farmaka 

Pietro d’Abano
(1250-1316)

Carl von Linné) 
(1707-1778)



Vi förstår inte de molekylära mekanismerna…

Konsekvenser

• Dåliga effekter av farmaka dvs höga Numbers Need to Treat (NNT)

• Riktlinjer fungerar inte optimalt → Trial & Error beteende

• Risk för biverkningar och andra oönskade effekter 

Utan kunskap om de molekylära mekanismerna  → inga 

mekanismbaserade behandlingar 



Precisionsmedicin
(individbaserad, personbaserad eller skräddarsydd medicin) 

Precisionsmedicin syftar till att ge patienter vård och 
behandling som är skräddarsydd efter patientens 
egna förutsättningar och behov. Precisionsmedicin 
kan ta hänsyn till både genetiska och icke-genetiska 
faktorer (ålder, kön, medicinska värden, levnadsvanor 
m.m.).

ökade möjligheter att i tidig fas identifiera och 
därmed förhindra eller mildra sjukdom, underlätta 
för patienter att hantera sin sjukdom och korta ner 
sjukhusvistelser. 

Biomarkörer

Mätbara och kvantifierbara biologiska parametrar (som 
t ex halten av något specifikt enzym eller hormon, 
fördelningen av en specifik genetisk fenotyp i en 
population eller närvaron av biologiska ämnen ) som 
tjänar som indikatorer för hälsorelaterade 
bedömningar av t ex sjukdomsrisk, psykiska störningar, 
miljöexponering och dess effekter, tillväxt i cellodling 
osv.



Biokemisk biomarkörforskning hitintills…

Ofta baserat på hypoteser från djurförsök → fokus på någon några få molekyler
Ännu ingen biomarkör för smärta

Transitionen från djurförsök till människa – oftast inte varit framgångsrik !



Nya analysmetoder – Big data 

Nu omics dvs tex alla proteiner i en vävnad – explorativt
• Metabolomics
• Proteomics
• Transcriptomics
• Genomics Ny avancerad teknik → 

simultana mätningar ”signatures” av genetiska sekvenser, peptider, 
proteiner eller metaboliter som biomarkörer.



Barabási AL. N Engl J Med. 2007 Jul 26;357(4):404-7

”The end of medicine as we know it”

Diagnostik byggd på molekylära mekanismer

Precisionsmedicin



• NRS → enkätdata från patienter med kroniska smärtor 

• Insamlande av plasma, saliv, mfl vävnader 
• biokemiska analyser

• Omics (proteomics, metabolomics mm)
• Enstaka – få molekyler

Nuläge
257 patienter och 115 friska kontroller
Före MMR: 96 patienter 
Direkt efter MMR: 58 patienter  
12 m uppföljning: 39 patienter

SoRC = Smärt- och rehabiliteringscentrum, US, Linköping  

• Universitetsklinikerna (7st) skapar en enhetlig och nationell biobank

• Linköping (SoRC) startat och skapar rutinerna som sedan ska 
implementeras under ordnade former vid övriga universitetskliniker

Kartlägga och förstå molekylära mekanismer 
och processer

Bättre diagnostik och behandling



Lite exempel 
från studier 
som analyserar 
blodprover



• Akut ländryggssmärta - Efter 3 månader jfr de som tillfrisknat med de som fortfarande har smärta (kronisk 
LBP)

• Avsevärt kraftigare inflammationssvar hos de som blivit friska!

• Temporomandibular disorder (TMD) - jfr de som tillfrisknat med de som fortfarande har smärta + frisk 
kontrollgrupp
• Kraftigare inflammationssvar hos de som blivit friska!

• De som fortfarande hade TMD - mer inflammation än friska



Sammanhänger proteinmönstret i plasma med hur friska personer mår? 

Ett index skapades: 

• (Smärtintensitet (NRS))

• Depressivitet (HAD)

• Ångest (HAD)

• Katastrofiering (PCS)

• Livskvalitet (QoL)

• Smärtkänslighet på 2 ställen (PPT, CPT, HPT) 

23 friska kvinnor 
16 proteiner av ca 420 proteiner

R2=0.62, P<0.001

Gerdle et al Preliminära resultat

31 friska kvinnor 
18 proteiner av ca 380 proteiner

R2=0.70, P<0.001

Ett index skapades: 
• (Smärtintensitet (VAS))

• Depressivitet (HAD)

• Ångest (HAD)

• BMI

• Fysisk hälsa (sf36PCS)

• Mental hälsa (sf36MCS)

• Smärtkänslighet på 8 ställen (PPT) 

Hur personerna förhåller sig relativt varandra

R2 = förklaringsgrad – 1.0 perfekt förklaringsgrad



”…a pain amplification syndrome” (Henry et al 2011)

” …as a prototypical central pain syndrome” (Clauw 2009)

”..centrally driven pain condition…” (Phillips & Clauw 2011)

”…. that FM is associated with chronic pain without any obvious peripheral tissue damage…” (Bazzichi et al 2020)

“There is no evidence of tissue inflammation despite symptoms of soft tissue pain. Fibromyalgia is a pain regulation 
disorder as suggested by ongoing research and often classifies as a form of central sensitization syndrome.“(Bhargava

& Hurley 2021).

” Furthermore, some of the pains that are labelled as nociplastic, such as fibromyalgia, have no antecedent 
nociceptive pain process… “ (Loeser 2022) 
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Fibromyalgia mainly due to central processes?



Hjärnan processar nociception och smärta 

Diaz et al. Pain. Front Pain Res (Lausanne). 2022 May 11;3:869215. 



(Apkarian et al  Eur J Pain 9:463-484, 2005)

Hjärnan vid fibromyalgi

Minskad volym av grå substans  

Förändrad kemisk sammansättning

Förändrad aktivering av flera områden (fMRI)

Förändrad kommunikation

Förändringar i hjärnans nätverk

Svårt se ett bestämt CNS mönster vid fibromyalgi



Blod (plasma/serum) proteomik - gruppskillnader 2022-10-10 23

• Akut fas proteiner
• Komplement aktivering
• Inflammationsmarkörer
• Aktivering av medfödda immunsystemet

• Wåhlén K, Olausson P, Carlsson A, Ghafouri N, Gerdle B, Ghafouri B. J Pain Res 2017;10:797-809.
• Ramirez-Tejero JA, Martinez-Lara E, Rus A, Camacho MV, Del Moral ML, Siles E. J Proteomics 2018;186:47-55.
• Han CL, Sheng YC, Wang SY, Chen YH, Kang JH. Sci Rep 2020;10(1):12347.
• Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 2020;10(1):12508.

Immunsystemen

4 olika proteomikstudier som differentierar FM patienter och friska kontroller



Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. 
Sci Rep 2020;10(1):12508.

FM (n=30) vs. Controls (n=32)

18 proteiner av 381 proteiner

Gruppskillnader – proteomik av plasma  2022-10-10 24

Wåhlén K, Olausson P, Carlsson A, Ghafouri N, Gerdle B, Ghafouri B. 
J Pain Res 2017;10:797-809.

CWP/FM (n=16) vs. Controls (n=23) 

22 proteiner av 414-423 proteiner R2=0.84, P<0.001

R2=0.61, P<0.001

R2 = förklaringsgrad – 1.0 perfekt förklaringsgrad



Vilka biologiska processer särskiljer FM och friska kontroller?

Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 
2020;10(1):12508.



Subgroupper - FM duration
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Subgroup 1 (kortare FM duration) Subgroup 2 (längre FM duration)

Inflammatory response

Leucocyte-mediated immunity

Response to stress

Immune system process

Blood coagulation

Response to stress

Immune response



Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 2020;10(1):12508.

FM (n=30)

10 av 381 proteiner

Smärtkänslighet för tryck (PPT) vs. plasma proteiner 2022-10-10 27

Gerdle B, Wåhlén K, Ghafouri B. Medicine (Baltimore). 2020 May 29;99(22):e20497. 

FM/CWP (n=15)

Controls (n=23) 

R2=0.83, P<0.001

R2=0.95, P<0.001

R2=0.89, P<0.001
Olika proteinmönster hos patienter och kontroller

R2 = förklaringsgrad – vid 1.0 perfekt förklaringsgrad



Cytokiner och chemokiner då? – gruppskillnader 2022-10-10 28

Två nya systematiska översikter

Ökade nivåer av IL-6, IL-17A &  IL-4 (Andres-Rodriguez et al. 2020)

Ökade nivåer av IL-6, IL-8, TNF-α och eotaxin levels och sänkt nivå av IL-10 (O'Mahony et al. 2021) 

Paneler med 70-92 cytokiner, chemokiner och tillväxt faktorer
FM vs. kontroller

• Gerdle B, Ghafouri B, Ghafouri N, Backryd E, Gordh T. Medicine (Baltimore) 2017;96(9):e6130.
• Bäckryd E, Tanum L, Lind AL, Larsson A, Gordh T. J Pain Res 2017;10:515-25.





Biomarkörer vs.  definitionen av smärta

IASPs definition av smärta

• Subjektivt → Personlig upplevelse

Subjektivt/Personlig upplevelse – vad betyder det?

• Just nu inte något objektivt mått 

• Ej avgöra om en medmänniska har eller inte har 
smärta

• Smärta är mycket invecklat

• Avfärdande, nedlåtande eller misstroende

Modifierad från Tracey et al 
Neuron, 2019;101:783–800

Utifrån vår nuvarande kunskap
när vi dör så utsläcks upplevelsen av smärta, dvs smärta beror i grunden på biologiska och fysiologiska processer. 

“An unpleasant sensory and emotional experience associated 
with, or resembling that associated with, actual or potential 
tissue damage”.



Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 
2020;10(1):12508.

FM (n=30)

11 av 381 proteiner

Smärtintensitet hos CWP/FM vs. plasmaproteiner 2022-10-10 31

Wåhlén K, Ghafouri B, Ghafouri N, Gerdle B. Front Psychol. 2018 29;9:2400. 
CWP/FM (n=15)

20 av 425 proteiner

R2=0.56, P<0.001

R2=0.97, P<0.001

R2 = förklaringsgrad – 1.0 perfekt förklaringsgrad



Ökad förekomst av psykiatrisk comorbiditet vid fibromyalgi
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Data från NRS 

* enligt HAD – definitivt case dvs ≥ 11

Diagnos Ångest * Depressivitet*

Fibromyalgi 39,5% 35,2%

Kronisk ländryggssmärta 32,7% 28,4%

EDS 36,2% 30,0%

Neuropatiska smärtor 36,8% 35,7%



Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 
2020;10(1):12508.
FM (n=30)
17 av 381 proteiner

Psykologiska faktorer vs. plasmaproteiner 2022-10-10 33

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) – totalt score

Wåhlén K, Ghafouri B, Ghafouri N, Gerdle B. Front Psychol. 2018 29;9:2400. 

FM (n=15)

18 av 425 proteiner R2=0.96, P=0.011

R2=0.87, P<0.01

R2 = förklaringsgrad – 1.0 perfekt förklaringsgrad



Sammanfattning från Karin Wåhléns avhandling
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• Smärtintensitet (VAS/NRS)à immunologiska processer
• Smärtkänslighet (PPT) à Inflammation
• Psykologiska belastning (ångest/depression) à Metaboliska och 

immunologiska processer



Samma proteiner?
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Wåhlén K, Ernberg M, Kosek E, Mannerkorpi K, Gerdle B, Ghafouri B. Sci Rep 2020;10(1):12508.



Inflammatory substances (cytokines and chemokines) in plasma after multimodal 
rehabilitation (interdisciplinary treatment)

12 month follow up

Scand J Pain. 2019 Dec 18;20(1):125-138.

ENA-78/CXCL5
IL-7
Gro-α/CXCL1
TARC/CCL17
IL-16
SDF-1α/CXCL12
VEGF-A
IP-10/CXCL10
IL-33 
Eotaxin-2/CCL24
Eotaxin-3/CCL26
TPO/MGDF

ENA-
78/CXCL5
IL-7
Gro-α/CXCL1
Axin1
SIRT2
CXCL6
ST1A1
STAMPB
CASP8
CD40
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Nociceptiva systemet

Immunsystemet

Neuroendokrina processer

Perifera vävnader

Centralt ↔perifert 

Komplexa interaktioner mellan perifera och centrala 
faktorer

Neuroinflammatoriskt tillstånd 



Övergripande frågeställningar

• Biokemiska förändringar i perifera vävnader?
• Neuropatiska smärtor
• Lokala eller regional smärtor tex kronisk nack-skuldersmärta och ländryggssmärta
• Generaliserade smärtor tex fibromyalgi
• EDS
• WAD
• mm

• Kan man utifrån biokemiska faktorer identifiera subgrupper med likartad klinisk bild och prognos? 
Könsfaktorer?

• Relaterar de biokemiska förändringarna till smärtintensitet eller smärtkänslighet och andra kliniska 
variabler? 

• Är perifera molekylära mekanismer involverade i förbättring av smärtintensitet eller smärtkänslighet vid olika 
interventioner tex multimodal rehabilitering, fysisk träning etc.

• Samspelet mellan perifera och centrala faktorer



Långsiktigt mål

Kronisk symptomatisk behandling  

Hälsovård

Sjukvård

Bota och Prevention 

Nu: 

Framtiden: 



Tack för er uppmärksamhet!
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