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 Sammanfattning 

Tryptofan är utgångsmaterial för syntesen av 5-hydroxytryptamin (5-HT) men 
metaboliseras även till andra metaboliter så som kynureninsyra och kinolinsyra. 5-
HT anses ha betydelse vid depression och idag används selektiva 
serotoninåterupptagshämmare (SSRI) mot depression. 5-HT har eventuellt betydelse 
vid upplevelsen av smärta också. Syftet med studien var att undersöka om ett
tillskott av tryptofan kan påverka sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta. 
Granskade studier visar att tryptofanbrist leder t ill mindre tillgänglighet av tryptofan 
i hjärnan vilket minskar syntesen av serotonin. Förändrat stämningsläge visas och 
tycks vara kopplat till den minskade serotoninsyntesen. Tryptofantilskott har i vissa 
studier visats ha inverkan på socialt beteende med minskat stridslystet beteende 
samt ökat dominant beteende. Motsvarande studier för att studera effekten på smärta 
ger en komplex bild. Resultat visar på att vid akut smärta verkar 5-HT ha en viss 
smärtlindring och motsägelsefulla svar på 5-HT ses vid neuropatisk samt 
inflammatorisk smärta. Samsjuklighet med både depression och smärta förekommer 
och har kunnat kopplas till ökad tryptofanmetabolism via kynurenin -vägen. 
Enzymatiska förändringar har upptäckts och leder till förhöjt kynurenin /tryptofan 
förhållande. Detta förefaller av betydelse för denna samsjuklighet. Tryptofan som ett 
kosttillskott för inverkan på sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta är 
väldigt osäkert då komplexiteten hur de fysiologiska svaren blir av ett tillskott är för 
stor och fler studier behövs göras. 
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Abstract 

5-hydroxytryptamin (5-HT) is biochemically derived from Tryptophan. Kynurenic 
acid and quinolinic acid are also known metabolites of tryptophan. 5-HT is 
considered to play a role in depression and today selective serotonin reuptake 
inhibitors (SSRIs) are used for treatment of depression. 5-HT may also play a role in 
pain perception. The aim of this study was to investigate whether a supplement of 
tryptophan may affect conditions such as depression and/or pain. Reviewed studies 
show that tryptophan deficiency leads to less availability of tryptophan in the brain, 
which reduces the synthesis of serotonin. Lowering of mood appears and seems to 
be linked to the decrease in serotonin synthesis. Supplements of tryptophan have in 
some studies been shown to have effects on social behaviour with reduced 
quarrelsome behaviour and increased dominant behaviour. Corresponding studies on 
the effects on pain provide a complex picture. Results indicate that in acute pain 5-
HT seems to provide some pain relief but contradictory responses to 5-HT are seen 
in neuropathic and inflammatory pain. Comorbidity with both depression and pain 
occur, and has been linked to the increase in tryptophan metabolism through the 
kynurenine pathway. Enzymatic modifications have been detected which lead to 
elevated kynurenine/tryptophan ratios. This seems relevant to this comorbidity. 
Tryptophan as a supplement for effects on conditions such as depression and/or pain 
is very uncertain because of the complexity in physiological responses. More studies 
are needed. 
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1 Inledning 

Depression och smärta är tillstånd som påverkar livskvalitén negativt och bör därför

behandlas. Smärta är ett livsnödvändigt svar på att något är fel i kroppen men det är även ett 

symptom som är till besvär. En del annan sensorisk input som stimulerar sensoriska 

receptorer, så som värme och beröring, vänjer kroppen sig vid vilket resulterar i minskad 

upplevelse. Vid smärta kan däremot det motsatta ske, en sensibilisering av neuronen vilket 

bidrar till ökad smärtupplevelse (1).  Depression och smärta har ofta ett kliniskt samband och 

länken mellan dem kan bidra till att utveckla båda tillstånd (2).  

Idag rekommenderas oftast selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) vid behandling av 

depression. Återupptagsmekanismen för serotonin (5-hydroxytryptamin, 5-HT) hämmas så

att mer serotonin finns tillgängligt i synapsklyftan vilket resulterar i att mer serotonin kan 

verka på serotoninreceptorerna (1). 

Serotonin  är även en signalsubstans som frisätts från nedåtgående nervbanor från 

rostroventrala medulla (RVM) i förlängda märgen till ryggmärgens bakhorn. 5-HT hämmar 

överföring av nociceptiva signaler och modulerar på så vis smärtperceptionen. SSRI preparat 

används i viss utsträckning idag även mot kronisk smärta (3). 

Aminosyran tryptofan är utgångsmaterial för syntes av 5-HT (Figur 1). Halterna av 5-HT 

bestäms till stor del av halterna av tryptofan. 5-HT är en välkänd neurotransmittor i bland 

annat centrala nervsystemet (CNS) som har påvisats vara betydande för reglering av humör, 

aptit och sömn men är även viktig för kognitiva funktioner som inlärning och minne (1).  
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Figur 1. Kemisk struktur för tryptofan (till vänster) och för serotonin (5-hydroxytrytamin, till 

höger). Från (4). 

Syftet med detta arbete var med hjälp av en litteraturstudie undersöka om ett tillskott av 

tryptofan kan ha en inverkan på sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta. 

1.1 Tryptofan- och serotoninmetabolism och distribution

Tryptofan är en av de åtta essentiella aminosyrorna och den ovanligaste och utgör endast ca 1 

% av det totala intaget av aminosyror. Huvudsakligen används tryptofan till proteinsyntes,

efter proteinsyntes  går större delen via kynurenin-vägen vilken svarar för ca 90 % av 

tryptofankatabolismen (5, 6). Denna väg är medierad av de hastighetsbegränsande enzymerna 

tryptofan 2,3-dioxygenase (TDO) och indoleamin 2,3-dioxygenas (IDO). TDO uttrycks starkt 

i levern och återfinns också i hjärnan. IDO påträffas i de flesta vävnader. Viktigaste stegen i  

kynurenin-vägen producerar kynurenin och kinolinsyra (Figur 2). Kynurenin kan vidare 

omvandlas till kynurensyra som är en glutamatantagonist i motsats till kinolinsyra som är en 

glutamatagonist (6). Nästa väg i tryptofanmetabolismen är serotoninsyntes (Figur 2). Det 

uppskattas att endast 1 % av dietens tryptofan används för serotoninsyntes i hjärnan (5, 6). 

Utöver dessa tre vägar metaboliseras tryptofan i mindre ursträckning till tryptamin, melatonin 

och nicotinamid adenin dinucleotid (NAD). Tryptofan kan även användas som substrat för 

syntes av niacin (vitamin B3) genom kynurenin-kinolinsyra reaktionsvägen (Figur 2). För 1 

mg niacin förbrukas 60 mg tryptofan. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) för niacin 

är ca 15 mg. Denna väg är energikrävande och används i mindre utsträckning då RDI-värdet 

för niacin uppnås enkelt genom kosten vilket resulterar i ett litet behov av ytterligare syntes 
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(6). Ca 5 % av 5-HT innehållande nervceller är lokaliserade i CNS, resterande är i periferin 

(1).  

Figur 2. Tryptofanmetabolism. Från (4). 

5-HT innehållande neuron i CNS är till stor del distribuerade i pons och övre medulla i 

raphekärnorna. Dessa kärnor projicerar till framhjärnans strukturer via två banor, den mediala 

framhjärnsbunten till många kortikala delar, hippocampus, basala ganglier, limbiska systemet 

och hypotalamus. Den andra banan projicerar till lillhjärnan, medullan och ryggmärgen (7). 

Tryptofan omvandlas till 5-hydroxytryptofan med hjälp av det hastighetsbegränsande 
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enzymet tryptofan hydroxylas. 5-hydroxytryptofan dekarboxyleras sedan till 5-

hydroxytryptamin, 5-HT, i närvaro av enzymet amino acid decarboxylase. Frisatt 5-HT 

transporteras tillbaka in i nervceller av specifika serotoninupptagstransportörer (SERT). 

Monoaminoxidas katalyserar nedbrytning av 5-HT som sedan oxideras till 5-hydroxyindole 

acetic acid (5-HIAA, 5-hydroxyindolättiksyra) som i sin tur utsöndras i urinen (1).  

2 Tryptofan och serotonins roll i depression 

2.1 Depression

Symptom vid depression delas in i fyra olika kategorier: emotionella symtom, kognitiva 

symptom, somatiska symptom och motiverande symtom (8). Emotionella symptom inkluderar 

nedstämdhet, hopplöshet, ångest, känsla av elände samt en oförmåga att känna glädje.

Kognitiva symtom är en central del i depression då svårigheter att koncentrera sig samt att 

fatta beslut hör hit. Även en negativ självbild. En deprimerad person tenderar ofta att straffa 

sig själv när saker ej går dess väg. Motiverande symptom innebär en oförmåga att utföra 

handlingar som vanligtvis upplevts som tillfredställande och trevliga. Att prestera känns 

väldigt betungande. Somatiska symtom inkluderar aptitlöshet/tröstätning och viktnedgång/

viktökning. Sömnsvårigheter och insomnia ingår även i kategorin (8).  

2.2 SSRI

SSRI är förstahandsläkemedel mot depression idag då de inte ger lika mycket biverkningar 

som tricykliska antidepressiva (TCA) ger. TCA (ökar halterna serotonin och noradrenalin) 

ger antikolinerga biverkningar då de även blockerar muskarina receptorer samt har 

kardiotoxiska effekter vid överdosering. Även SSRI ger biverkningar men de flesta hör till 

insättningsperioden (1). För preparatet Prozac (fluoxetin) visade det sig att 30 % hade 

biverkningar som nervositet, insomna, svettningar, sexuell dysfunktion eller ledvärk i 

insättningsperioden (8). Allvarliga och ytterst sällsynt biverkning är serotonerga syndromet 

som ibland annat innebär hög feber, förvirring och muskelsammandragningar. Hyponatremi, 

låga värden av natrium vilket i sin tur kan orsaka trötthet och muskelryckningar är en allvarlig 

men sällsynt biverkning (1).

I en meta-analys jämfördes antidepressiv effekt av SSRI och TCA. Resultaten jämfördes i 66 

studier med totalt 6767 deltagare. Ingen signifikant skillnad mellan SSRI och TCA visades. –

0.09 var skillnaden i medelvärde 95 % konfidensintervall från –0.37 till 0.19 (9).  
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SSRI har en dokumenterad god effekt mot depression. I en studie påvisades SSRI preparatet 

fluoxetins effekter på patienter med primär dystymi (mild depression). En randomiserad 

dubbel-blind studie gjordes på 32 personer varav16 intog fluoxetin och 10 av dessa svarade 

på behandlingen. I placebogruppen svarade 3 av 16 på behandling. Responsen definierades 

utefter 1) Hamilton Rating Scale for depression (HRDS) där 50 % eller större ökning 

räknades in, eller 2) en 1:a eller 2:a på the Clinical Global Impression (CGI) 

förbättringsskalan (10). 

2.3 Tryptofanuttömning

För att studera länken mellan tryptofan och syntesen av 5-HT har många studier använt sig av 

en metod som innebär uttömning av tryptofan (11). Tryptofan är ursprungsmaterial för 5-HT 

och minskar tillgängligheten på tryptofan så minskar syntesen av 5-HT. Större delen av 

tryptofan i plasma är proteinbundet, endast omkring 5 % är fritt tryptofan och tillgängligt för 

att ta sig över blod-hjärnbarriären in i CNS via en transportör. Aminosyror som valin, leucin, 

iso-leucin, tyrosin och fenylalanin använder också sig av samma transportör. Genom att 

tillsätta aminosyror som konkurrerar med tryptofan om samma transportör över blod-

hjärnbarriären sker en uttömning av tryptofan i CNS då tillgängligheten till transportproteinet 

minskar radikalt (11). 

I en studie rekryterades fem män i åldrarna 23-28 år för att undersöka ett 

monoaminmetabolitsvar på tryptofanuttömningen (12). Detta gjordes genom en mätning av 

cerebrospinalvätskan (CSF) efter uttömning av tryptofan med hjälp av en tryptofanfri 

aminosyradryck (TRP-, 102 g aminosyror utan tryptofan). Tryptofannivåerna mättes sedan (5 

h senare) och jämfördes med en kontrollgrupp. Nivåerna av 5-hydroxyindolättiksyra (5-

HIAA) mättes (ytterligare 2 h senare) för att bestämma serotoninnivåerna. Resultat för 

uttömning av tryptofan efter mätning i CSF visade en sänkning på 95 % av fritt tryptofan och 

en sänkning på 90 % av totalt tryptofan. Kontrollgruppen som intog en balanserad 

aminosyradryck (B+, 102g aminosyror samt 2.3 g tryptofan) visade en ökning av fritt 

tryptofan med 127 % samt en ökning av totalt tryptofan med 91 %. På grund av varierade 

resultat per patient visades inga resultat av signifikant betydelse i B+ kontrollgruppen (12). 

Resultaten för CSF 5-HIAA-mätningen visade en sänkning med 22 % i TRP- i jämförelse 

med B+ (p = 0.029). Den sänkta halten av 
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serotoninmetaboliter i TRP- visar att den sänkta halten tryptofan leder till en sänkt syntes av 

5-HT i centrala nervsystemet (12).  

Efter uttömning av tryptofan i en annan studie injicerades radioaktivt vatten, [15O]H2O, i 
tidigare deprimerade patienter, för att mäta förändringar i blodflöde med hjälp av 

positronemissionstomografi (PET) (13). I raphekärnorna ökade blodflödet vid minskad nivå av 

tryptofan. Blodflödet ökade även i habenula, ett område i hjärnan som svarar för en stor del av 

det synaptiska inlödet till raphekärnorna.  I raphekärnorna sker den största delen av syntesen 

av 5-HT (13). I en annan studie har ökat blodflöde i habenula efter TRP- hos tidigare 

deprimerade även bekräftats med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI, 

functional magnetic resonance imaging) (14).

2.4 Tryptofanuttömning och humöreffekter

I ett experiment inkluderades tre olika grupper där varje grupp fick en typ av aminosyradryck 

(15). En grupp fick TRP- (innehållande 100g aminosyror), andra guppen fick en B+ 

(innehållande 102.3g aminosyror varav 2.3g var tryptofan) och den tredje med supplement av 

tryptofan (TRP+, 110.3g aminosyror varav 10.3g var tryptofan). 36 män i ålder 18-25 med 

minst gymnasial utbildning rekryterades till studien som hade urvalskriterier som ingen 

tidigare psykisk sjukdom eller dietrestriktioner. För att mäta humörförändringar användes två 

mätmetoder där den första mätte ångest, depression samt fientlighet på en skala. Den andra 

mätte dysfori genom olika uppgifter. Blodprov togs för att mäta fritt tryptofan samt totalt 

tryptofan i blodet innan dryckerna intogs. Testen startade efter 5h då gruppen med tryptofanfri 

dryck hade nått uttömning av tryptofan. TRP- orsakade som väntat en klar sänkning av 

tryptofan medan TRP+ orsakade en klar ökning i både fritt och totalt plasma tryptofan (15). 

För TRP- minskade totalt tryptofan från 16.7 ± 2.8 µg/ml (medelvärde ± SE, standard error of 

the mean, n=12 i alla grupper) till 9.97 ± 0.70 µg/ml och fritt tryptofan från 1.87 ± 0.16 µg/ml 

till 0.75 ± 0.178 µg/ml. För TRP+ ökade totalt tryptofan från 12.4 ± 1.1 µg/ml till 75.5 ± 12.7 

µg/ml och en ökning i fritt tryptofan från 1.46 ± 0.21 µg/ml till 23.0 ± 5.0 µg/ml. Efter intag 

av TRP- visades en signifikant sänkning av humöret jämfört med innan intag samt i 

jämförelse med de andra två grupperna, TRP+ och B+ (15). 
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I en studie på ett tjugotal kvinnor mellan 18-30  år utan någon familjehistoria av allvarliga 

depressioner gjordes en tryptofanuttömning för att påvisa effekter på humör. Uttömningen 

skedde i tre omgångar, intag av TRP- i 2 omgångar och B+ i en. Varje omgång startade då 

kvinnorna var i sin follikelfas i menstruationen (en månads mellanrum mellan varje fas 

respektive omgång). Dag ett fick de inta ett begränsat intag av protein och dag två intogs 

antingen TRP- eller B+. Efter TRP- sänktes total tryptofan plasmakoncentration (mätt i 

µg/ml) med 88.5 % och fritt plasmatryptofan med 85.6 %. Andra TRP- omgången var snarlik, 

-83.5% och -80.6 %. Omgången som innebar B+ resulterade i en ökning av totalt 

plasmatryptofan samt fritt plasmatryptofan på 52-53%. Med hjälp av ”Profile of Mood States” 

(POMS) skalan och ”Visual Analoge Mood Scale” (VAMS) som innebar en rankning av 

humöret före och efter (5 h) tryptofanuttömning i jämförelse med en grupp som intog en 

balanserad aminosyradryck uppvisade kvinnorna en signifikant sänkning av humöret (16).  

2.5 Ökat intag av tryptofan och dess effekt på humör

I andra studier har istället ett ökat intag av tryptofan använts för att studera effekt på humör 

eftersom ett ökat intag av tryptofan kan leda till ökad halt tillgängligt 5-HT (17). I en studie 

föreslogs att en ökning av serotonin med hjälp av ett tillskott av tryptofan kan ändra socialt 

beteende. 48 kvinnor och 50 män utan familjehistoria av depressioner i åldern 18-67 deltog i 

den dubbelblinda cross-over studien. 1 gram tryptofan intogs i tolv dagar efter varje måltid (3 

ggr om dagen) vilket är 3 ggr högre än normalt intag. Socialt beteende testades genom sociala 

interaktioner, efter varje social interaktion fylldes en enkät i för att bestämma upplevelsen och 

samspelet med andra individer. Variablerna som mättes var dominerande/ledande beteende, 

undergivet beteende samt stridslystet beteende. Resultaten visade att ett tillskott av tryptofan 

minskade signifikant stridslystet beteende samt gav en signifikant ökning i dominant 

beteende. Ingen större skillnad visades i undergivet beteende (17).  

2.6 Diskussion

Studierna visar att metoden för tryptofanuttömning är effektiv och att mindre tillgänglighet av 

tryptofan i CNS minskar syntesen av serotonin (11, 12, 15, 16). Ökat blodflöde till vänstra 

habenulla samt raphe områdena visar att sänkning av tryptofan och minskning av syntes av 
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serotonin har uppstått då det ökade blodflödet till dessa områden (13) visar på ett behov av 

nysyntes av serotonin. Denna sänkning av tryptofan och serotonin som visas i studierna leder 

också till signifikant förändring i stämningsläge (12, 15, 16).  

Ett ökat intag av tryptofan visar på förändringar i socialt beteende (17) vilket indikerar att 

serotonin har en roll i kognitiva beteenden och samspel mellan individer. Tryptofantillskott 

visade på en minskning i stridslystet beteende (17). Detta tycks vara kopplat till ökad halt 

serotonin som den ökade halten tryptofan medför. En hypotes är att den ökade nivån av 

serotonin gör människan mer tillmötesgående.  

Dominant beteende hos deltagarna ökade i samma studie (17). I många arter har det visats 

svårt att skilja på aggressivt beteende och dominant beteende (17), men hos kräftor och 

pingviner med ökad serotoninhalt har studier visat på minskat aggressivt beteende men ökat 

dominant beteende (17). Hos apor har alfahanen höga halter serotonin vilket förknippas med 

den hierarkiska dominanta rollen och ej med aggressivt beteende (15). Dominant beteende 

kan därför tänkas förknippas med en roll av ledarkaraktär.  

Tidigare litteratur stödjer sambandet mellan låga halter serotonin och aggressivt beteende hos 

människor (17), detta i sin tur behöver inte ha något samband med dominant beteende precis 

som hos den närbesläktade apan. Studien om socialt beteende visade dock inget samband 

mellan det ökade dominanta beteendet och socialt status hemma samt på arbete i interaktioner 

med kollegor och chef (17).  

Det viktiga att belysa med studien om sociala beteende är att serotonin har en roll här och att 

stridslystet beteende minskade som är ett vanligt vardagligt beteende som kan försvåra 

interaktioner med andra människor. Personer som inte är deprimerade med normala nivåer av 

serotonin kan tänkas vara mindre benägna att starta dispyter.  För att dra några slutsatser 

behöver ytterligare studier göras. 
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3. Tryptofan och serotonins roll i smärtperception

3.1 Smärta

Definitionen av smärta enligt den internationella smärtorganisationen (The International 

Association for the Study of Pain, IASP) är översatt till svenska: "En obehaglig sensorisk 

och/eller känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada, 

eller beskriven i termer av sådan" (18).  Detta innebär att smärta upplevs olika. Sensorisk 

nociceptiv smärta innebär stimulering av nervändar som i sin tur utvecklas till en 

smärtperception i hjärnan via signalvägar (1).  Emotionellt förknippad upplevelse kan förvärra 

smärtupplevelsen, exempelvis så ”känns” smärtan mer om människans tillstånd är nedstämt 

(8).  

Nociceptiv smärta är generellt förknippad med akut smärta då afferenta nervändar aktiveras i 

periferin (1). Nervändarna känner av sensoriska stimuli så som mekanisk, kemisk och termisk 

stimulering. Majoriteten av nerverna är omyelniserade C-fibrer som ger en molande, diffus 

brännande smärta medan myelinisearde A-delta-fibrer ger en skarp vällokaliserad smärta. 

Neuropatisk smärta, även kallad nervsmärta, innebär smärta orsakad av sjukdom eller skada 

som påverkar det somatosensoriska nervsystemet. Det kan handla om centralt eller perifert 

utlöst neuropatisk smärta. Central uppkomst kan ses vid stroke, multiple skleros, traumatisk 

ryggmärgsskada eller hjärnskada och perifer uppkomst kan ses vid traumatisk eller kirurgiskt 

utlöst skada, entrapment (tryck på nerv), diskbråck eller tumörorsakad nervskada (1). 

Inflammatoriskt utvecklad neuropatisk smärta ses vid exempelvis reumatologiska sjukdomar. 

Diabetes kan ge upphovtill metabolisk nervsmärta (1). 

Alla människor har en smärttröskel vilket innebär den stimululeringsnivå som genererar 

smärta. Denna tröskel bestämmer hur mycket smärta en individ tolererar (1). Avgörande för 

upplevelsen av smärtan kan vara erfarenhet av smärtupplevelse, förväntningar samt ens 

mentala och fysiska tillstånd (8).  
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3.2 SSRI och smärtperception

Akut smärta (nociceptiv smärta) är relativt lätt att behandla och läkemedelsmarknaden 

erbjuder ett flertal fungerande alternativ, t.ex. NSAID (non steroidal anti-inflammatory drugs, 

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) och opioider (1). Neuropatisk smärta är 

svårbehandlad och idag erbjuds alternativ så som antiepileptika och TCA (1). Ifall SSRI är 

användbart som medicinering för neuropatisk smärta är fortfarande oklart men tidigare studier 

har visat en viss effekt (19). Tre randomiserade dubbel-blinda kontrollstudier visade effekt på 

smärtlindring. I den första studien från 1979 ingick 40 medverkande med kriteriet minst 6 

månaders varaktighet av smärtsyndrom. Intag av SSRI visade signifikant smärtlindring (p < 

0.05) enligt bedömning av läkare men även av patienterna själva (20). I den andra studien från 

1986 medverkade 20 patienter som hade kronisk smärta med medelduration 15.8 år. Även här 

påvisades en signifikant smärtlindring vid bedömning av läkare (21). I den tredje studien 

gjord 1996 ingick 59 patienter med kronisk reumatistisk smärta. Signifikant förbättring (p < 

0.001) i smärtlindring samt smärtintensitet sågs hos patienterna (19).  

En studie har undersökt associationen mellan polymorfism i gener involverade i serotonerga 

funktioner och effekten av SSRI preparatet escitalopram på perifer neuropatisk smärta (22). I 

en 6+6 veckor lång dubbelblind cross-over studie med escitalopram (20 mg/dag) och placebo, 

ingick patienter med smärtsam polyneuropati. Patienterna delades in randomiserat i två 

grupper för att antingen starta med escitalopram första eller andra perioden. Patienterna 

uppskattade sin smärtlindring på en skala mellan 6 till 1 efter 5 veckor efter varje behandling. 

Första tre innebar komplett, god och måttlig smärtlindring och kategoriserades som 

”responders”. Liten, ingen och värre kategoriserades som 

”nonresponders”. 41 patienter inkluderades i studien och 11 av dessa rapporterade måttlig 

eller bättre smärtlindring av escitalopram. 30 patienter upplevde liten eller ingen 

smärtlindring. Serumkoncentrationer av escitalopram skilde sig inte mellan ”responders” och 

”nonresponders”. Resultat från de 11 ”responders” och 23 av de 30 ”nonresponders” ingick 

sedan i studien där gener analyserades. Fem geners DNA isolerades och testades sedan för 

polymorfism: 2A genen samt 2C genen som kodar för serotoninreceptorer (HTR2A, HTR2C), 

serotoninåtterupptagsgenen (SLC6A4) vars protein escitalopram hämmar, genen för adenosin 

trifosfat (ATP)- beroende läkemedelsutflödespumpen som reglerar passagen av ämnen mellan 

blod och hjärna (ABCB1 eller p-glykoprotein ), och genen för det cytokrom P450 enzym 
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(CYP2C19) som metaboliserar escitalopram. Resultaten från ”cross-over” studien, som mätte 

escitaloprams effekt på smärta, och resultaten från analysen av generna jämfördes och visade 

på att serotonin receptor 2C är involverad i smärtlindring för patienter med neuropatisk 

smärta under behandling med escitalopram. En singel nukleotid polymorfism (SNP, rs6318) i 

serotoninreceptor 2C (belägen i x-kromosomen), visade signifikant samband med 

behandlingssvar hos män (p = 0.047). Av alla manliga patienter med en G -allel svarade 18 % 

på behandlingen, medan hela 75 % av patienter med C-allel svarade på behandling. Alltför få 

kvinnor ingick i studien för att se ett signifikant samband men i en kombination med både 

kvinnor (ingen av kvinnorna hade en CC genotyp) och män ses högre signifikans (p = 0.024). 

Ingen av de andra genotypade polymorfismerna var signifikant associerade med respons/icke 

respons under behandling med escitalopram men en tendens till bättre smärtlindring sågs hos 

patienter med en SNP i serotonin 2A receptorn. Resultaten i denna studie pekar på genetiska 

faktorers betydelse för svar på en specifik farmakologisk behandling (22). 

3.3 Tryptofanuttömning och smärtperception

I en cross-over studie som bestod av två faser inkluderades 6 volontärer, 3 kvinnor och 3 män 

gavs smärtsam elektrisk stimulering på huden (7). Volontärerna randomiserades till att 

antingen starta experimentet med TRP- eller B+ för att sedan byta i nästa fas. Elektrisk 

stimulering skedde innan och efter TRP- dryck och B+ dryck. Syftet med elektrisk 

stimulering var att undersöka om smärttröskeln förändras efter uttömning av tryptofan. 

Jämförelse av resultaten innan och efter intag av TRP-, visade en statistiskt signifikant 

sänkning av smärttröskeln (p < 0.01). Värdena som volontärerna hade vid elektrisk 

stimulering (Volt) innan TRP- och efter TRP- visade: från 2.70 till 2.01 (ca 25.5 %), 2.05 till 

1.60 (ca 22 %), 2.90 till 2.02 (ca 30 %), 3.30 till 2.50 (ca 24 %), 2.00 till 1.70 (ca 15 %) och 

3.50 till 3.00 (ca 14 %). Detta innebär en generell sänkning av smärttröskeln på ca 22 %. 

Intag av B+ innan och efter visade ingen statistiskt signifikant skillnad i smärttröskeln (p > 

0.05) (7).   

fMRI undersökning gjordes även på volontärerna vilket visade en signifikant skillnad i 

aktivering av elektrisk stimulering av primärt somatosensoriskt cortex samt sekundärt 

somatosensoriskt cortex före och efter TRP- intag. En mer markant aktivering efter TRP- 

visar att primärt somatosensoriskt cortex har en roll i smärtupplevelsen att detta område inte 

står för smärta utan endast harmlöst sensoriskt input. Sekundärt somatosensoriskt cortex 



15	  

tycks istället registrera och lokalisera smärta (7). Dessa resultat visar att 5-HT har betydelse 

för upplevelse av smärta i CNS då smärttröskeln sänktes efter tryptofanuttömning (7). 

5-HT -innehållande nervceller i rostrala ventromediala medulla (RVM) ger den största 

nedåtgående serotonerga projektionen till ryggmärgens dorsalhorn men det är inte klarlagt om 

det är signalsubstansen 5-HT själv som bidrar till den nedåtgående smärtmoduleringen (23). 

En studie gjordes för att studera vad 5-HT innehållande neuron från RVM har för betydelse i 

olika modeller av smärta.  En uttömning av 5-HT i RVM nervceller gjordes på råttor med 

hjälp av RNA-interferens. Short hairpin- RNA (shRNA) injicerades lokalt i RVM för att 

sedan binda specifikt till det mRNA som önskades hämmas, vilket i detta fall var mRNA för 

Tph-2 (tryptofanhydroxylas 2), det hastighetsreglerade enzymet i syntesen av 5-HT. Inget 

Tph-2 bildas vilket resulterar i att inget serotonin kan syntetiseras i RVM-neuronen. Detta 

genomfördes för att undersöka huruvida RVM 5-HT var involverat i nedåtgående modulering 

av spinal smärttransmission. Råttor som var tömda på 5-HT i neuronen från RVM till 

ryggmärgen samt en kontrollgrupp råttor testades i olika modeller av smärta. Vid värme eller 

mekanisk stimulering som orsakar akut smärta reagerade råttorna normalt. Vid injektion av 

formalin i en baktass som ger akut smärta skiljde inte råttorna sig ifrån normala kontroller. Ett 

beteende bestående av att råttorna slickar baktassen indikerar smärta i en senare fas 

(inflammatorisk fas) i smärtförloppet. Råttorna, i denna modell, utan 5-HT i RVM- neuronen 

visade tecken på mindre smärta i denna senare inflammatoriska fas (23).  

I en annan modell av inflammatorisk smärta visade igen de råttorna med avsaknad av 5-HT 

mindre smärta vid inflammation, denna gång framkallad av injektion av Freunds kompletta 

adjuvans. 14 dagar innan testerna hade en spinal nerv klämts på en del råttor och de utan 5-

HT visade helt eliminerad eller försvagad mekanisk hyperalgesi och allodyni (smärta som 

orsakas av stimulering som normalt inte orsakar smärta). Resultaten talar för att avsaknad av 

5-HT har betydelse för smärtkänsligheten och att 5-HT har en inverkan som höjer 

smärtkänsligheten för inflammatorisk och neuropatisk smärta. I en ytterligare modell av 

smärta stimulerades cellerna i RVM elektriskt. Råttorna utan 5-HT visade här smärtbeteende i 

högre grad än de med 5-HT som svar på smärtsam värmestimulering. Här verkar 5-HT 

således ha en smärtlindrande effekt (23). 
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3.4 Ökat intag av tryptofan och smärtperception

I en annan studie använde man sig av nervskadade råttor med ett denerverat bakben (24).

Råttorna intog en diet med högt tryptofaninnehåll eller en kontrolldiet. Tryptofandieten gav 

en tryptofankoncentrationsökning med 30 % i CNS respektive 23 % i ryggmärgen. 5HT och 

5HIAA (5-HT metabolit) ökade i något mindre utsträckning, men alla ökningar av CNS 

indoler på grund av tryptofantillskott var statistiskt signifikanta. Råttorna bedömdes utifrån 

hur ofta de ”angrep” sitt bakben genom att tugga på bakbenet. Råttorna som fick en diet med 

högt tryptofaninnehåll var aningen mindre benägna att ”attackera” sitt bakben vilket indikerar 

på en koppling till den något förhöjda halten av 5-HT (24).   

3.5 Diskussion

Sammantaget visar resultaten i studierna på en komplexitet gällande 5-HT innehållande 

neuron och dessas effekt på smärta. RVM är området som ger upphov till nedåtgående banor 

med signalsubstansen serotonin som antas hämma smärtöverföringen till CNS (1). Detta är 

välkänt vid akut smärta (1) vilket en del granskade studier också verkar tala för (2, 7). I den 

ena studien på råttor som tömdes på 5-HT i nedåtgående neuron från RVM talar modellen 

varken emot eller för smärtlindring då inga förändringar kunde ses vid mekanisk och termisk 

stimulering (2). I samma studie visas dock smärtlindring vid akut smärta när RVM-cellerna 

stimulerades elektrisk hos råttor med 5-HT i de nedåtgående banorna vilket talar för 5-HT:s 

effekt på smärtlindring (2). Råttorna utan 5-HT visade mer smärtbeteende än råttorna med 5-

HT i RVM neuronen (2).  

I studien om plymorfism visar SSRI preparatet escitalopram effekt hos en del individer med 

neuropatisk smärta (22). Dock talar studien där 5-HT har tömts i nedåtgående banor från 

RVM emot detta i djurmodellen av neuropatisk smärta (2). Den visar på att de med en 

klämd nerv och avsaknad av serotonin visar minskad hyperalgesi och allodyni (2). För 

escitaloprams effekt spelade genotypen roll (22). Serotoninreceptor 2C visade sig ha 

betydelse i studien på smärtlindring vid neuropatisk smärta då individer med en viss genotyp 

för serotoninreceptor 2C svarade bättre på behandling (22).  
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Studien där råttorna med ett denerverat bakben fick en hög tryptofandiet indikerade på en 

koppling mellan ökad tryptofanhalt i CNS respektive ryggmärgen och en viss ökad 

serotoninhalt (24). Dessa råttor som gavs en tryptofandiet var mindre benägna att attackera 

sitt bakben (24) vilket stödjer att en ökad nivå serotonin ger viss smärtlindring. 

4 Länk mellan depression och smärta 

Aminosyraförändringar i plasma vid ”complex regional pain syndrome” (CRPS), som ofta 

uppstår till följd av ett trauma, har studerats (25). Aminosyrakoncentrationen i plasman mättes 

hos 160 CRPS patienter (använde diverse medicinering) samt en kontrollgrupp på 60 friska 

personer. Resultaten visade signifikant lägre halter av tryptofan (ca 12 % lägre halt micro 

mol/liter) i jämförelse med kontrollgrupp. Kynurenin/tryptofan förhållandet var förhöjt hos 

CRPS patienter i jämförelse med friska kontrollpersoner. CRPS patienterna visade en 

korrelation mellan smärta (överlag) och kynurenin/tryptofan förhållandet i plasma. En 

korrelation mellan minskat plasma tryptofan och sjukdomslängd visades också. Ökar 

kynurenin/tryptofan förhållandet innebär det att indoleamin 2,3-dioxygenas (IDO) och/eller 

tryptofan 2,3-dioxygenas (TDO) har uppreglerats. IDO är ett enzym som metaboliserar 

tryptofan till kynurenin. TDO är ett enzym som metaboliserar levertryptofan till kynurenin. 

Uppreglering av IDO och TDO resulterar i ökat kynurenin/tryptofan förhållande och en 

sänkning i serotonin/tryptofan förhållandet. Vid ökad bildning av kynurenin från tryptofan går 

mindre tryptofan till bildningen av serotonin. Plasma neopterin, en markör för 

immunaktivering, var förhöjd i CPRS patienterna jämfört med kontrollpersoner (25). IDO och 

TDO verkar uppregleras av pro-inflammatoriska cytokiner och stresshormoner. Vid stress 

och/eller inflammation ökar halten av dessa enzymer som därmed ökar halten kynurenin, 

förhållandet mellan kynurenin och tryptofan blir större och mindre tryptofan går till att bilda 

serotonin (2). 

Tryptyofanmetabolismen kan ha betydelse för nociceptivt och depressivt beteende när IDO 

aktiviteten är förhöjd (2). I en studie testades hypotesen genom att inducera artrit i baktassen 

hos Wistar råttor med hjälp av injektion av komplett Freunds adjuvans i tibiotarsala leden i 

höger baktass. Detta resulterade i mekanisk allodyni (P < 0.05 ) och termisk hyperalgesi (P < 

0.05 ), som varade i minst 21 dagar jämfört med kontrollråttor som injicerats med 
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ofullständigt Freunds adjuvans. I denna nociceptiva modell av smärta mättes förändringar i 

smärttröskeln för termisk och mekanisk smärta med hjälp av ”Hargreaves apparatus och 

metod” samt ”von Frey filament” (2). Om tillstånd av ihållande nociception framkallade 

depressivt beteende i samma råttor undersöktes i ett test där råttornas aktivitetsnivå mättes (2). 

Detta gjordes i ett ”simtest” och ett ”öppet fälttestet”. Simtestet mätte total tid av orörlighet 

(simmar ej) under ett fem minuters intervall, sekunder av orörlighet användes som resultat. 

Fälttestet utfördes i en plexiglasbox (57*57 cm) och djurbeteende observerades under 10 

minuter i dimljus. Antalet passerade fyrkanter i denna box mättes efter 5 minuters 

tillvänjning. Ökad tid i orörlighet i simtestet och minskad frekvens i fälttestet observerades för 

både artrit och kontrollråttor dag 1, men endast för artritråttor på dag 7 och dag 14. Dag 14 

visade råttor med artrit orörlighet i simtestet ca 80 sekunder och kontroller i 40 sekunder. I 

fälttestet uppnådde atritråttorna knappt 30 st passerade fyrkanter, på dag 7 och strax över 30 

st. dag 14, kontrollerna passerade ca 70 st. dag 7 och dag 14 (2). 

IDO uppreglering i hippocamups (Figur 3) hos råttor med både nociceptivt- och depressivt 

beteende visades i en studie där Ido1 mRNA nivån mättes (med hjälp av realtids PCR, 

polymeraskedjereaktion) (2).  

Figur 3. Lokalisering av hippocampus (rött) i hjärnan. Från (4). 

En succesiv ökning av Ido1 mRNA sågs hos råttorna med artrit men ej hos kontroller.  IDO1 

proteinnivån var också ökad i hippocampus hos artritråttorna (mättes med Western blot 

analys). Denna ökade halt av Ido1 mRNA i hippocampus och IDO protein tyder på ökad IDO 

enzymaktivitet. Ökning i IDO aktivitet sågs även i en mätning av förhållandet av kynurenin 

/tryptofan (med hjälp av högupplösande vätskekromatografi, HPLC) som visade på en ökning 
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samt mättes förhållandet mellan serotonin/tryptofan som visade på minskning hos artritråttor i 

hippocampus men ej hos kontroller (2).  

Att anhedont beteende (oförmåga att känna lust/glädje) förvärrar nociceptivt beteende visas i 

ett experiment där man använt sig av en etablerad råttmodell för anhedoni, inducerad av 

kronisk social stress (2). Denna modell består av att en experimentråtta på upp till 300 gram 

tas från sin hembur till en residentråttas bur i en timme om dagen. Residentråttan väger upp 

till 600 gram. Experimentråttan inkräktar på residentens revir. Inkräktaren och residentråttan 

är dock separerade i buren. Denna procedur äger rum i fyra veckor med en konfrontation med 

en ny resident varje dag. Smärttröskeln sänktes på råttor med anhedont beteende efter 3 

veckor vilket visades i ett nociceptivt test med mekanisk och termisk stimulering. Det 

undersöktes även ifall nociceptivt beteende förstärktes ytterligare ifall råttor med anhedont 

beteende utsattes för baktassartrit. Efter 1 vecka hade både mekanisk allodyni och termisk 

hyperalgesi förvärrats ytterligare i råttor med andhedont beteende och baktassartrit jämfört 

med kontrollråttor. Dessutom ökade IDO1 uttrycket i hippocampus signifikant hos anhedona 

råttor (med eller utan baktassartrit) jämfört med kontrollråttor (2).  

En hämning av IDO aktivitet dämpar samtidigt nociceptivt och depressivt beteende visades 

genom tillförsel av IDO hämmaren 1-metyl-tryptofan (1-MT) till artritråttor (2). 1-MT är en 

kompetitiv hämmare som binder till enzymet IDO så att det inaktiveras. För att undersöka var 

1-MT är aktivt, mikroinjicerades 1-MT en gång om dagen i sju dagar i hippocampus 

kontralateralt till baktassen med artrit. 1 -MT behandlingen dämpade signifikant både 

nociceptivt (p < 0.05 ) och depressivt beteende (p < 0.05 ) hos artritråttor, vilket indikerar att 

hippocampus är ett område i hjärnan för IDO aktivitet. Injektionen av 1-MT nedreglerade 

IDO enzymaktivitet signifikant samt sänkte kynurenin/tryptofan förhållandet signifikant hos 

råttor med artrit. Dessa resultat indikerar att samtidig dämpning av nociceptivt och depressivt 

beteende vid 1 -MT behandling förmedlas via reglering av IDO aktivitet hippocampus och 

därigenom normaliseras halten tryptofanmetaboliter i hippocampus. För att vidare studera och 

bekräfta IDO:s roll i nociceptivt och depressivt beteende användes ”IDO knock-out” möss. 

IDO knock out mössen saknade Ido-mRNA uttryck i hippocampus och saknade därmed 

förmåga att syntetisera IDO-enzym. Dessa jämfördes sedan med vild-typ möss (7-10 veckor 

gamla) efter att ha injicerats med komplett Freunds adjuvans i en led vilket ökade IDO-

uttryck i hippocampus i vildtyp möss. Nociceptivt test gjordes på både IDO-knock out mössen 
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och vildtyp mössen efter framkallande av artrit. Hos IDO- knockout möss var mekanisk 

allodyni och termisk hyperalgesi signifikant försvagat jämfört med vildtyp (2).  

Pro-inflammatoriska cytokiner, inkluderat IL-6, förekommer i den patologiska bilden av både 

depression och smärta (2). För att undersöka huruvida IL-6 nivån ökar hos råttor med 

nociceptivt- och depressionsbeteende mättes nivåerna av IL-6 i hippocampus hos dessa samt 

hos kontroller. Både plasma IL-6 och uttryck av Il6 mRNA i hippocampus var förhöjt hos 

råttor med nociceptivt och depressivt beteende jämfört med kontroller. Från tidigare nämnd 

studie med IDO knock-out möss och vildtyp möss visades även förhöjd Il6 mRNA nivå i 

hippocampus efter framkallande av artrit. För att undersöka en möjlig relation mellan IL-6 

och IDO uttryck på cellnivå behandlades odlade Neuro2a celler med exogent IL-6. IDO 

immunreaktivitet detekterades i den perinukleära cytoplasman hos Neuro2a celler och ökade 

succesivt efter exponering för IL-6 efter 24 timmar. IL-6 exponering ökade signifikant Ido 

mRNA och IDO protein uttryck (p < 0.05 ), vilket också ökade kynurenin/tryptofan 

förhållandet och minskade serotonin/tryptofan förhållandet i dessa Neuro2a celler. I studien 

användes dessutom bitar av skivad hippocampus från 5 till 8 dagar gamla Wistarråttor för att 

undersöka effekten av IL-6 på hippocampus IDO uttryck och aktivitet in vitro. Efter en vecka, 

då hippocampuskulturerna från Wistarsråttor hade behandlats med IL-6 (100 ng/ml) under 24 

timmar ökade IDO immunreaktivitet och uttrycket av Ido mRNA (p < 0.05 ) och även IDO 

protein (P < 0.05 ). Under samma experiment hade kynurenin/tryptofan förhållandet ökat 

betydligt, medan serotonin/tryptofan förhållandet minskat i kulturerna (P < 0.05 ). 

Sammantaget tyder resultaten på att IL-6 har en direkt effekt på IDO uttryck i hippocampus. 

För att undersöka betydelsen av IL-6 -signalering i hippocampus och dess roll i både 

nociceptivt och depressivt beteende, mikroinjicerades ett IL-6 antiserum (0,5 mg/dag under 7 

dagar) i hippocampus på råttor med artrit samt kontroller. Mikroinjektion av IL6 -antiserum i 

hippocampus, kontralateral till baktassen med artrit, försvagade mekanisk allodyni (p < 0,05) 

termisk hyperalgesi (p < 0.05) och depressivt beteende (p < 0.001). Samma IL-6-

antiserumbehandling förhindrade också IDO1 uppreglering i hippocampus. Omvänt 

mikroinjicerades exogent IL-6 i vänstra hippocampus hos naiva råttor (utan artrit ) vilket 

resulterade i mekanisk allodyni (p < 0.05 ) och termisk hyperalgesi (p < 0.01 ) i högra 

baktassen. Injektion av IL-6 gav även depressivt beteende (P < 0.001) hos dessa råttor samt 

ökade Ido mRNA uttryckett i hippocampus (p < 0.05) (2).  
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4.1 Diskussion

Studierna pekar på att tryptofan samt dess metaboliter har en inverkan på sjukdomstillstånd 

som depression och smärta. Att kynurenin/tryptofan förhållandet vid ökad halt IDO har stor 

betydelse visas tydligt i samtliga experiment (2, 25). Ökad uppreglering av IDO, ökad nivå av 

Ido mRNA, IDO protein och IL-6  i hippocampus visade ett signifikant samband med 

depressivt och nociceptivt beteende (2). Detta visar på att hippocampus är ett betydelsefullt 

område för aktivitet och därmed eventuellt för hämning av dessa substanser. 

Minskad/eliminerad IDO aktivitet i hippocampus kanske kan förbättra sjukdomsbilden hos 

människor med depression och/eller smärta. 

Tillräcklig information om enzymet TDO som också påverkar kynurenin/tryptofan 

förhållandet saknas i detta arbete. TDO är verksamt i levern (17) och har möjligtvis en mindre 

roll i regleringen av tryptofan/serotonin metabolismen (IDO kan finnas i de flesta vävnader). 

TDO nivåerna ökar vid stress via sympatikuspåslag som orsakar förhöjda adrenalinhalter (25). 

Detta stressvar påverkar hypotalamus, hypofys och binjuren även kallad HPA-axeln via en 

alarmsignal från amygdala (26). En aktivering av HPA-axeln orsakar en utsöndring av 

glukokortikoider däribland kortisol (3, 26). Kortisol inducerar en ökad halt TDO (25). 

Långvarig stress kan leda till depression, dels genom omständigheterna som orsakar stressen 

och dels tros det vara så att stress orsakar atrofi av hippocampus som i sin tur leder till 

depressivt beteende (8). Depression kan eventuellt också orsakas av att en ökad halt TDO 

leder till att kynurenin/tryptofan förhållandet ökar och därmed produktionen av serotonin 

minskar (25). Glukokortikoider hämmar bildningen av en mängd inflammationsmediatorer (1) 

som inducerar IDO (2) vilket skulle kunna medföra en sänkning i kynurenin/tryptofan 

förhållande om IDO har större inverkan än TDO på kynurenin/tryptofan förhållandet. Detta är 

något som skulle kunna studeras och det vore också intressant att veta Km-värdet för dessa 

enzymer för att avgöra mättnadsgrad vid olika tryptofankoncentrationer. Samspelet mellan det 

sympatiska nervsystemet och immunologiska funktioner är inte helt utrett. Kortisol regleras 

av ett feedback system som innebär att vid höga halter kortisol minskar bildningen (3). 

Möjligt är att HPA-axeln har satts ur balans och att detta system inte fungerar som det ska vid 

långvarig stress. Pro-inflammatoriska mediatorer som inducerar IDO kan även inducera TDO 

indirekt via HPA-axeln (17). Mediatorer som interleukin-1, interleukin-6 och TNF-alfa ger en 

ökad aktivitet i HPA-axeln och ökar kortisolhalterna (17). Via kynurenin-vägen bildas även 
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kinolinsyra som är en glutamatagonist som verkar på N-metyl-D-aspartat-receptorer (NMDA-

receptor) (27). För hög aktivering av NMDA-receptorer leder till toxicitet och celldöd (27) 

och därmed en ytterligare anledning att minska IDO och TDO aktivering. Intressant att 

studera här är betydelsen av att kinolinsyra bildas i olika sammanhang. 

5 Slutsats 

Tryptofan kan metaboliserar vid ett flertal olika vägar och detta arbete belyser endast en liten 

del. Sammanfattningsvis visar detta arbete på att en tryptofanuttömning sker vid intag av 

aminosyror som konkurrerar med tryptofan om transportören över blod hjärnbarriären. Denna 

uttömning visar i sin tur signifikanta förändringar i stämningsläge vilket indikerar på 

serotonins betydelse i depressivt beteende. I sjukdomsbilden gällande smärta behöver fler 

studier göras då komplexiteten avseende 5-HT:s roll i smärtreglering inte är helt utredd. Dock 

stödjer detta arbete att RVM har hämmande effekt på akut smärta. En betydande länk mellan 

de båda sjukdomsbilderna depression och smärta visas IDO ha. I sjukdomsbilder med båda 

symptom samt var för sig visas en ökad aktivitet av IDO. Tryptofan som ett kosttillskott för 

inverkan på sjukdomstillstånd som depression och/eller smärta är väldigt osäkert då många 

metabola vägar verkar ha en inverkan på ifall patienten skulle svara på tillskottet av tryptofan 

eller ej. Komplexiteten hur de fysiologiska svaren blir av ett tillskott är för stor och fler 

studier behövs göras. 

6 Tack 

Jag vill tacka Proffesor Sven Tågerud för handledarstöd i form av granskning och 
kommentarer av tidigare versioner, konstruktiv kritik samt bidrag till motivation.   
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