
Sent   

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitionens påverkan på smärtupplevelsen  
- en systematisk litteraturstudie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Michaela Östberg 

Huvudområde: Biomedicinsk vetenskap 

Nivå: Grundnivå 

Nr: 2013 



 2 

Kognitionens påverkan på smärtupplevelsen – en systematisk litteraturstudie.  
 
Michaela Östberg  
 
Examensarbete i  Biomedicinsk vetenskap, 15hp 
Filosofie Kandidatexamen 
 
 
Handledare:  Kent Stening, Med. Dr  Linnéuniversitetet,  
     Institutionen för hälso-  

och vårdvetenskap 
 
 

Examinator:  Marie Ekstam Ljusegren, Fil Dr Linnéuniversitetet,  
     Institutionen för biologi 
     och miljö 
 
 

 

Examensarbetet ingår i Hälsovetenskapliga programmet inriktning biovetenskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

 
Bakgrund: Smärta är något som vi alla berörs av i olika grad vid olika tillfällen i 

livet. Smärtupplevelsen är komplex och består av mer än den nociceptiva 

signaleringen. Förutom den fysiologiska delen består smärta även av affektiva, 

kognitiva, beteendemässiga och sociala faktorer och det är numer allmänt känt 

att smärta måste ses ur ett multidimensionellt perspektiv. Trots detta lever en 

attityd kring smärta som enbart fysiologisk kvar hos många och kan göra att 

människor med smärta möts med bristande förståelse både från sjukvård och i 

sociala sammanhang. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa evidens 

för kognitionens påverkan på smärtupplevelsen samt undersöka om denna stöds 

av fMRI-mätningar. Metod: För att besvara syftet användes systematisk 

litteraturstudie som metod där 7 stycken artiklar inkluderades.  Resultat: 

Resultatet visade att den subjektiva upplevelsen av smärta påverkades av flera 

olika kognitiva faktorer såsom distraktion/attention, deprimerat sinnestillstånd. 

Tänkt rörelse hos ryggmärgsskadade patienter visade på hur smärta kan 

induceras kognitivt. Förväntan inför smärtsamt stimulus ledde till neuronala 

förändringar i smärtmatrix men vissa begränsningar i studien gör att man inte 

kan säga något om huruvida upplevelsen av smärta påverkades som en följd av 

dessa neuronala förändringar. Känslan av kontroll påverkade inte 

smärtupplevelsen alls. Slutsats: Det finns evidens för att kognitionen påverkar 

smärtupplevelsen och detta stöds också av fMRI-mätningar. Dock påverkar inte 

alla kognitiva faktorer smärtupplevelsen och inte i samma grad. 

Smärtupplevelsen är fortfarande ett komplext ämne med många olika variabler.  
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1. Inledning 

1.1 Smärta, mer än sensorisk signalering 

 

Smärtupplevelsen är komplex och många olika faktorer påverkar hur vi uppfattar smärta i 

olika situationer. Att smärta inte enbart är sensorisk perception är numer allmänt vedertaget 

inom vetenskapen. Trots detta lever en attityd kring smärtupplevelsen sprungen ur det strikt 

fysiologiska perspektivet kvar. Detta kan ställa till problem för den enskilda individen i hur 

denne blir bemött både i sociala sammanhang och inom vården.  

Andra faktorer som spelar in i smärtupplevelsen är kulturella, psykologiska och sociala.  

Utöver dessa faktorer börjar man få en större förståelse för hur smärtperceptionen kan 

moduleras på neuronal nivå i hjärnan i och med att alltmer avancerad mätutrustning utvecklas 

för att kunna undersöka aktiverade områden i hjärnan. Detta ger en större möjlighet att 

undersöka även de kognitiva faktorernas påverkan på smärtupplevelsen.  

Att kunna förstå smärta ur ett helhetsperspektiv är viktigt då vi i vårt yrke som hälsovetare 

troligtvis kommer möta människor med både tillfällig och långvarig smärtproblematik. 

Smärta är inte enbart perception och signalering från en cell till en annan. Smärta påverkar 

såväl enskilda celler som organsystem, individens beteende och uppfattning samt individens 

roll och bemötande i ett större sammanhang.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Vad är Smärta?  

Redan tidigt i livet läggs referensramen för smärta hos oss och alla har vi erfarenhet av 

smärtupplevelser av olika slag. Detta gör att smärta alltid är subjektiv. (Merskey 1991) 

Internationell Association of Pain definierar smärta enlig följande:  

”En obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse förenad med 

vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i termer som sådan.” 

(IASP 1979) 

 

Smärtans fysiologiska funktion är att varna oss för vävnadsskada eller hotande vävnadsskada. 

Själva upplevelsen av smärta innefattar förutom den sensoriska delen även en emotionell del. 

(Werner & Strang, 2003) I vardagligt tal är det relativt vanligt att smärttröskel blandas ihop 

med smärttolerans. Det är dock viktigt att kunna skilja på dessa två. Smärttröskeln definieras 

som den nivå av stimuli som ger upphov till den första, knappt märkbara smärtan under givna 

omständigheter av skadlig stimulering. Smärttolerans definieras som den nivå av skadlig 

stimuli som precis går att tolerera/utstå. (Todd & Koerber, 2006) 

2.1.2 Smärtupplevelse 

Smärta är en sensorisk upplevelse precis som andra sinnesintryck, t.ex. syn och hörsel. 

Därmed är inte smärtan beroende av att relateras till tidigare smärtupplevelser för att kunna 

erfaras. Dock kan både emotionella och kognitiva faktorer påverka smärtupplevelsen.  

Man kan säga att smärtan har olika kvaliteter. De sensoriska kvaliteterna är diskriminativa 
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och ger information om lokalisation, typ av stimuli samt styrka.  

De emotionella kvaliteterna består av ångest, rädsla, stress och aktivering av 

skyddsreaktioner. Slutligen bidrar de kognitiva kvaliteterna med att sätta in smärtupplevelsen 

i en kontext där betydelse, orsak, tidigare erfarenheter, information samt val av strategi 

påverkar smärtupplevelsen. (Werner & Strang, 2003)  

Smärta består av fyra huvudkomponenter och kan därmed ge upphov till olika typer av 

smärta. De fyra delarna är: 

 

- nociception 

- smärtperception 

- lidande  

- smärtbeteende 

 

Nociception definieras som upptäckten av vävnadsskada eller hot om vävnadsskada och 

faktorer såsom inflammation och neuronala förändringar påverkar nociceptionen. 

Smärtperceptionen triggas av nociceptiv stimulering men kan också uppstå via skador både i 

centrala och perifera nervsystemet. Smärta kan uppstå utan föregående nociception och något 

som visar på det komplexa samspelet som smärta består av är att smärtintensiteten vid 

långvarig smärta sällan står i relation till faktisk vävnadsskada.   

Lidande är den negativa, emotionella konsekvensen av smärta. Men smärta är inte den enda 

orsaken till lidande som också förekommer vid bl.a. ångest, stress och förlust av närstående.  

Cassell definierade lidande som en följd av hot mot en individs fysiska eller psykologiska 

integritet. (Cassell, 1982) 

Smärtbeteende är de signaler som en individ sänder ut om lidande och exempel på det är gråt, 

stön och suckar.  

2.1.3 Smärttyper  

Smärta klassificeras på tre olika sätt: utifrån tidsförloppet, sjukdomsbakgrund samt 

uppkomstmekanism. När man delar upp smärta efter tidsförloppet talar man om övergående 

smärta, akut smärta och långvarig smärta. Ser man till sjukdomsbakgrunden delas smärtan 

upp i postoperativ/posttraumatisk smärta, cancerrelaterad smärta och långvarig icke-malign 

smärta. Ur ett kliniskt perspektiv är dessa två sätt att dela in smärta av vikt. Vi går här inte in 

ytterligare på dessa. Det tredje sättet är att göra en uppdelning utifrån bakomliggande orsak. 

Smärta delas då upp i:  

 

- nociceptiv 

- neurogen 

- psykogen 

- idiopatisk  

- blandform 

 

Nociceptiv smärta är smärta som aktiveras av nociceptorer. Nociceptorerna aktiveras vid 

vävnadsskada eller hot om vävnadsskada och reagerar på såväl mekanisk som kemisk stimuli 

samt temperatur. Neurogen smärta delas upp i perifer och central, beroende på om skadan 

förekommer i det perifera eller centrala nervsystemet. Vid neurogen smärta aktiveras inte det 

nociceptiva systemet utan skadan finns direkt på en nervstruktur. Neurogen smärta 

förekommer exempelvis vid diskbråck eller amputation.  Smärta med psykisk sjukdom som 

orsak benämns som psykogen smärta. Ett exempel på detta är smärtsyndrom. (Werner & 

Strang, 2003) Diagnoskriteriet för smärtsyndrom är att smärta förekommer på ett eller flera 
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ställen på kroppen och att denna smärta orsakar signifikant lidande eller funktionsnedsättning 

i det sociala livet, arbetslivet eller andra viktiga områden för individen. Dessutom anses 

psykologiska faktorer spela stor roll i debuteringen av smärtan såväl som graden av smärta 

och upprätthållandet av den. (DSM IV – TR)  

Idiopatisk smärta är smärta som saknar känd orsak. (Werner & Strang, 2003) 

2.2 Smärta – fysiologi och anatomi  
 

2.2.1 Nociceptorer 

Nociceptorerna består av frilagda ändar av nerver. Dessa förekommer i alla kroppens 

somatiska vävnader och i en del viscerala vävnader. (Werner & Strang, 2003)   

Nociceptorerna kan delas in i olika grupper efter olika kriterier och ett sätt att dela in dem är 

efter vilken modalitet som stimulerar till ett svar hos nociceptorn. (Werner & Strang, 2003) 

Man talar då om mekanoreceptiva, termoreceptiva, kemoreceptiva samt polymodala 

recpetorer.  

De mekanoreceptiva nociceptorerna reagerar på mekanisk stimuli i form av mekanisk 

sträckning. De kemoreceptiva nociceptorerna reagerar på olika kemiska signalsubstanser 

såsom bradykinin och serotonin. (McKemy, 2005).De nociceptorer som reagerar på flera 

olika slags stimuli kallas polymodala. (Meyer et al, 2006) 

De termoreceptiva nociceptorerna samarbetar troligen med termala receptorer för att ge oss en 

så exakt information om potentiellt skadlig värme och kyla som möjligt och de termala 

receptorernas och nociceptorernas trösklar överlappar varandra. (Reid, 2005, Schepers RJ & 

Ringkamp M, 2010) 

2.2.2 Nervfibrer 

Det går att klassificera de primära sensoriska neuronen, även kallade primärafferenter på olika 

sätt. Det vanligaste är att dela in dem efter ledningshastigheten. Den står i direkt relation till 

axonets diameter och huruvida axonet är myeliniserat eller inte.  

Nervfibrerna delas in tre grupper: Aα/β, Aδ och C- fibrer.  

Aα/β är relativt grova, myeliniserade fibrer med den snabbaste ledningshastigheten. Aδ är 

något mindre med en diameter på 2μm och de är tunt myeliniserade och har en 

ledningshastighet som ligger mellan de båda andra grupperna.  

C-fibrer är de minsta med en diameter på 0,2 μm och de är omyeliniserade. Deras 

ledningshastighet är därför mycket långsammare än de andra.  

Varje grupp går sedan att dela in och klassificera ytterligare bland annat utifrån vilken typ av 

stimuli de svarar på. Rent generellt kan man säga att de flesta sensoriska Aα/β-fibrerna svarar 

på icke-skadlig mekanisk stimuli och klassas som lågtröskliga mekanoreceptorer.  

Majoriteten av Aδ-fibrer och de flesta C-fibrer är nociceptorer eller termoreceptorer. I alla tre 

grupperna återfinns både nociceptorer och icke-nociceptiva receptorer (Todd & Koerber, 

2006).När man talar om smärtfibrer brukar man generellt mena Aδ-fibrer och C-fibrer 

eftersom de till största delen förmedlar nociception (Brooks and Tracy, 2005). 

Eftersom smärtsignaleringen är så viktig för vår överlevnad är antalet Aδ-fibrer och C-fibrer i 

huden fyra gånger fler än antalet Aβ-fibrer som överför information om beröring, tryck och 

proprioperception, det vill uppfattningen om kroppsdelars relativa positioner. (Werner & 

Strang, 2003) 

C-fibrer, som är omyeliniserade och tunnare skickar även sina smärtsignaler långsammare 

(0,1-2m/s) än de myeliniserade Aδ- fibrerna. (Werner & Strang, 2003) Smärtupplevelsen blir 

därmed också långsammare och uppfattas ofta som dov smärta. (Stening, 2011)  
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När C-fibrer aktiveras tillräckligt ger det dock en brännande smärta. (Meyer et al, 2006) 

Nästan alla C-fibrer är kemoreceptiva men svarar inte lika bra som Aδ-fibrer på kemisk 

stimuli. Vissa C-fibrer som inte reagerar på mekanisk stimuli (MIA) fungerar som 

kemosensorer eftersom de reagerar mycket kraftigt på histamin och capsaicin. Detta ger då en 

kliande och brännande smärtupplevelse. (McMahon & Koltzenburg, 2006) 

Specifika mekanoreceptiva C-fibrer som är lågtröskliga antas överföra upplevelsen av njutbar 

beröring. (McMahon & Koltzenburg, 2006)  

2.2.3 Smärtöverföring – från nociceptorer via ryggmärgen till olika strukturer i hjärnan 

 Signaler från nociceptorer tas emot i ryggmärgens bakhorn som sedan förmedlar impulsen 

vidare i centrala nervsystemet. Det är här i bakhornet som den första synapsen sker. (Todd & 

Koerber, 2006) Den nociceptiva informationen korsar alltid mittlinjen innan den leds vidare i 

uppgående banor, kontralateralt.  (Craige et al, 1994) 

I bakhornet sammanstrålar fyra viktiga neuronala delar. De primära afferenterna, inklusive de 

nociceptiva fibrerna, terminerar i olika delar av bakhornet beroende på vilken diameter de har 

och vilken typ av stimuli de svarar på. Interneuroner utgår härifrån och terminerar lokalt eller 

i andra delar av ryggmärgen. Uppåtgående neuron som går rostralt genom den vita 

hjärnsubstansen och vidare till olika delar av hjärnan, utgår från bakhornet. Nedåtgående axon 

från olika delar av hjärnan passerar kaudalt och terminerar i bakhornet. Dessa har en 

avgörande funktion vid modulering av överföringen av nociceptiv information från periferin. 

(Todd & Koerber, 2006) 

Bakhornet består av olika målceller som afferenterna verkar på. Dels finns där celler som är 

specifika för nociceptiv stimuli, dels finns där celler som är specifika för termoreceptiv 

stimuli (kyla). Utöver dessa finns det celler som kallas polymodala och svarar på all typ av 

nociceptiv stimuli. De neuron som inte enbart svarar på nociceptiv stimuli utan också på icke-

nociceptiv stimuli och rörelse-stimuli kallas Wide Dynamic Range neuron. (D’Mello & 

Dickenson, 2008) 

De primära afferenterna frisätter neurotransmittorer som verkar på de postsynaptiska 

neuronen via olika ligandstyrda receptorer. De olika receptorerna är dels ionotropiska 

glutamatreceptorer såsom AMPA-receptorer och NMDA-receptorer, dels metabotropiska 

glutamatreceptorer. Neurotransmittorn som verkar på dessa receptorer är glutamat. En annan 

transmittorsubstans är Substans P, som har en stor roll i smärtmekanismerna på spinal nivå. 

Substans P frisätts från många nociceptiva primära afferenter och verkar på NKI-receptorer. 

(Todd & Koerber, 2006) 

Vidare har vi också opiodreceptorerna: μ, δ, κ, som uttrycks av både de primära och 

sekundära afferenterna. Utöver dessa finns även α2-adrenera receptorer samt kolinerga 

receptorer av både nikotin- och muskarintyp.  

 

Eftersom de primära afferenterna, interneuronen och de uppåtgående axonen möts i bakhornet 

så kan de interagera med varandra och påverka överföringen av sensorisk information på 

olika vis.  

Interneuronen delas upp i två kategorier: inhibitoriska interneuron och exitatoriska 

glutaminerga interneuron. De inhibitoriska interneuronen använder signalsubstanserna GABA 

och glycin och minskar överföringen av nociceptiv signalering från lågtröskliga 

mekanoreceptiva afferenter. Om denna inhibering förloras utvecklas allodyni. ( Todd & 

Koerber, 2006) 

Från bakhornet leds den nociceptiva signalen vidare upp till hjärnan av projekterande neuron. 

Dessa neuron korsar mittlinjen och leder till olika regioner i hjärnan. (Todd & Koerber, 2006) 

De viktigaste uppgående bansystemen är de spinothalamiska, spinoretikulära och 
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spinomescencephaliska banorna. Den spinothalamiska banan leder till thalamus medan den 

spinoretikulära banan leder till den retikulära formationen av hjärnstammen. Den 

spinomescencephaliska banan går till tre områden:  parabrachialiskärnan, tectum av 

mesencephalon  och PAG (den periakveduktala grå substansen).  

 

I thalamus finns olika sensoriska kärnor, t.ex. bakre delen av den ventromediala kärnan, den 

ventrokaudala delen av mediodorsala kärnan och den ventrala bakre inre kärnan.  Dessa 

kärnor är det primära målet för nociceptorisk signalering. (Craig et al, 1994)  

Det är dessa kärnor som ansvarar för den sammantagna upplevelsen av smärta då de kopplar 

samman den nociceptiva informationen från de primära afferenterna med de kortikala delarna 

som är delaktiga i smärtbearbetning.  

De delar av hjärnan som är involverade i bearbetningen av smärta är bakre delen av insular 

cortex, främre cingulate cortex och område 3a av det primära somatosensoriska cortex.  

Den bakre delen av insular cortex är det primära sensoriska cortexet för både perception av 

smärta och temperaturer. Den bakre delen av cingulate cortex bidrar med den känslomässiga 

delen av smärta. (Craig 2002) 

Andra delar av hjärnan som också aktiveras av nociceptiv information är amygdalan, 

prefrontala cortex, basala ganglia och vissa strukturer som hör till motorsystemen, exempelvis 

cerebellum.  

De regioner i hjärnan som aktiveras vid nociceptiv stimuli brukar benämnas smärtmatrix och 

där innefattas cingulate cortex, periaqueducta grey, thalamus, lentiform nucleus, insula, 

anterior cingulate, prefrontal cortex, inferior parietal cortex och i varierande grad primära och 

sekundära somatosensoriska cortices. (Jones, 1998) 

 

Den smärtsignalering som går till retikulära delen av hjärnstammen ligger bakom somatiska 

fenomen som blodtryckshöjning, ökad puls och ändringar i andningsfrekvens, som sker vid 

akut smärta. Detta beror på att i samma område i hjärnan ligger även autonom reglering av 

cirkulation och respiration samt vakenhet. (Werner & Strang, 2003, Petrovic et al, 2004) 

Viss smärtsignalering aktiverar även hypothalamus som sedan ger upphov till en endokrin 

stressreaktion med frisättning av CRF och vasopressin och aktivering av sympatiska 

nervsystemet som följd. (Werner & Strang, 2003) 

2.3 Smärtupplevelsens olika dimensioner 

 

Det finns många olika perspektiv och förklaringsmodeller av smärta och smärtupplevelse. 

Historiskt sett har det fysiologiska perspektivet av smärta fått mycket större utrymme än de 

kognitiva och emotionella perspektiven. Dock är det numer allmänt känt att smärta ska ses 

som en multidimensionell upplevelse där alla faktorer måste tas med i beaktande för att förstå 

och behandla smärta. De faktorerna som ingår är förutom av fysiologisk karaktär även 

affektiva, kognitiva, beteendemässiga och sociala. (Flor & Turk, 2005)  

2.3.1 Emotionellt perspektiv på smärta 

Upplevelsen av smärta från sjukdom eller skada medför också en emotionell smärta som 

uttrycks i form av rädsla, oro, depression och skuld i varierande grad. 

Uppfattning, känslor och förståelse kring faktorer såsom direkt fysiska hot, död och social 

skada bidrar till vilka emotionella utryck som ges. De sociala känslor som sammankopplas 

med smärtupplevelsen är ilska, underkastelse, uppgivenhet, avvisande, övergivenhet och 

skuld.  

Denna aspekt kan tyckas onödig då den medför en till dimension av enormt lidande hos 

individen men sett ur ett biologiskt evolutionärt perspektiv har de varit nödvändiga för att 
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tillsammans med nociception motivera individen till handling.  

Det emotionella perspektivet av smärta är en erkänd komponent och ingår i IASP:s definition 

av smärta. (Craig, 2005) 

 

2.3.2  Kognitivt perspektiv på smärta  

 

Meichenbaum och Turk utgick från Turks arbete med copingstrategier vid akut smärta för att 

ta fram kognitiva faktorer. För att utgå från ett kognitionsbeteende-perspektiv måste man först 

göra fem antaganden som ligger till grund för hur man sedan närmar sig smärtupplevelsen. 

Flor och Turk (2005) har listat följande:  

”1. Människor bearbetar aktivt information och inte enbart passiva mottagare 

             2. Tankar kan locka fram eller modulera humör, påverka fysiologiska processer,  

             ha inflytande på miljön samt kan agera sporre för beteenden. Omvänt påverkar 

             humör, fysiologiska processer, miljöfaktorer och beteende tankeprocesser. 

             3. Beteendet bestäms ömsesidigt av individen och miljöfaktorer.  

             4. Människor kan lära sig bättre anpassade sätt att tänka, känna och bete sig.  

             5. Människor är kapabla och bör aktivt involveras i förändringen av  

             maladaptiva tankar, känslor och beteenden. ” (s. 242-243)  

 

Enligt detta perspektiv så kan negativa värderingar om situationen, som t.ex. att individen tror 

sig ha begränsad förmåga att kontrollera sin smärta, ge en överreaktion till nociceptiv stimuli. 

De kognitiva faktorer som påverkar smärtupplevelsen är uppfattningen eller föreställningen 

kring smärtan, katastroftankar, coping-strategier, självförmåga, uppmärksamhet, minne av 

tidigare smärtupplevelser samt olika inlärningsfaktorer i form både icke-associativ inlärning 

och associativ inlärning såsom betingning. Även social inlärning är en inlärningsfaktor som 

påverkar.    

 

2.3.2.1 Föreställning om smärtan, katastroftankar och copingstrategier 

 

Individens uppfattning och föreställning om smärtans natur influerar hur smärtan upplevs.  

Ett sätt som illustrerar detta är de tankar en person har, under tiden denne utsätts för det 

smärtsamma stimulit, och som påverkar framförallt smärttoleransen och smärtintensiteten. 

Katastroftankar ger lägre smärttolerans och högre intensitet av smärta, medan coping-tankar 

kan relateras till en högre smärttolerans och lägre smärtintensitet. (Flor & Turk, 2005) Det har 

även visat sig finnas ett samband mellan katastroftankar och hjärnaktivitet i regioner som 

bearbetar smärta hos patienter med fibromyalgi. (Gracely et al, 2004) 

En individs tro och tankar om smärtan och händelsen som utlöst smärtan bidrar även till i 

vilken grad tillgängliga copingstrategier används. Otillräcklig användning av coping strategier 

kan leda till mer smärta och funktionsnedsättning för individen.  

Givetvis är en individs tillgängliga copingstrategier också viktiga för vilken inverkan smärtan 

har på individen samt individens förmåga att hantera smärta. (Flor & Turk, 2005)  

 

2.3.2.2 Självförmåga  

 

Självförmåga är individens övertygelse om sin påverkansmöjlighet i en given situation via en 

rad handlingar. Det är en faktor som påverkar individens val av handling och även hur 

benägen individen är att hålla ut vid motgångar samt hur hårt individen kommer att jobba för 

målet. På det viset påverkar denna kognitiva faktor i hög grad hur väl en smärtbehandling 

utfaller. 
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2.3.2.3 Uppmärksamhet  

 

Det finns en teori om att smärta drar till sig uppmärksamhet och att den ökade 

uppmärksamheten också ökar smärtan vid skadlig stimuli. Enligt Flor & Turk finns ett flertal 

studier som visar att när man fokuserar uppmärksamheten till smärtan ökar aktiviteten i PAG. 

Omvänt har man sett att distraktion från smärtan minskar aktiviteten i en rad olika 

smärtområden i hjärnan såsom thalamus, insula och delar av anterior cingulate.  Det har 

också visat sig att i närvaro av smärtsignaler ökar uppmärksamheten generellt för signaler 

från kroppen och människor med kronisk smärta blir mer uppmärksamma även på andra 

somatiska signaler och symptom. (Flor & Tuck, 2005) 

 

 

2.3.2.4 Minne av smärta 

 

Både det explicita och det implicita minnet av smärta påverkar vår smärtupplevelse. Explicita 

minnen av tidigare smärta kan trigga perifera svar som gör att smärtperceptionen ökar. 

Därmed kan tankar på risken för smärta ge ett sympatikuspåslag och i sig själv kan dessa 

tankar bli ett stimuli för nociceptiv aktivering.  

Implicita, omedvetna minnen av smärta kan ha en stor roll vid utveckling av kronisk smärta. 

Dessa omedvetna minnen utgörs av icke-deklarativa, implicita eller somatosensoriska 

smärtminnen. Dessa verkar genom att ge en förändrad representation i hjärnan av de 

kroppsdelar som är berörda av smärtan. Man kan säga att de kroppsdelar som berörs av den 

långvariga smärtan blir överrepresenterade i primära sensoriska kortex och andra delar av 

hjärnan som bearbetar smärtan. Om dessa delar blir större för en viss kroppsdel medför det att 

perceptionen, både den nocicieptiva men även den som uppfattar icke-skadlig stimuli, för den 

givna kroppsdelen förstärks. Detta kallas för kortikal reorganisation.  (Flor & Tuck, 2005) 

2.3.2.5 Inlärning 
 

När det gäller smärta och inlärning finns det flertalet aspekter, dels icke-associativ inlärning, 

dels associativ inlärning.  

Icke-associativ inlärning är processer såsom tillvänjning och sensibilisering. Tillvänjning kan 

vara fysiologisk, beteendemässig eller subjektiv och definieras som minskning i intensitet av 

svar på ett givet stimuli som ges upprepade gånger. Sensibilisering är det omvända, ökad 

svarsintensitet vid upprepat stimuli.  

Associativ inlärning innefattar olika former av betingad inlärning, dels klassisk betingning där 

ett från början neutralt stimuli (CS) betingas genom att upprepade gånger paras ihop med ett 

stimuli (US) som ger ett visst svar och över tid kommer det neutrala stimulit (CS) att ge 

samma svar även i frånvaro av US. (Flor & Tuck, 2005) 

Här ingår också operant betingning som innebär att smärtbeteendet blir betingat. Med 

smärtbeteende menar man här kommunikation av smärta och lidande i form av stön, grimaser 

etc. Teorin bakom operant betingning menar att om ett beteende som signalerar smärta ger en 

positiv konsekvens eller gör så att en negativ konsekvens försvinner, så kommer det beteendet 

att öka och förstärkas. Ett exempel är att den som lider av smärta kan få sympati och 

uppmärksamhet som följd av sitt smärtbeteende eller att beklagan leder till att man får mer 

assistans. Genom den positiva effekt som dessa beteenden har får man alltså en förstärkning 

av smärtbeteendet som i sin tur förstärker smärtupplevelsen som helhet. Det kan också bli så 

att smärtbeteendet förekommer även vid avsaknad av nociception. (Flor & Tuck, 2005) 
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Det förekommer även social inlärning.  Detta är vad som ligger till grund för hur barn lär sig 

om smärta. Föräldrars och omgivningens attityd kring sjukvård, uppfattningen av symptom 

och fysiologiska processer påverkar hur barnets beteendemönster kring detta utvecklar sig. 

(Flor & Tuck, 2005) 

3. Problemformulering 

Smärta påverkar och berör de flesta människor under olika perioder i livet. Hos de som 

drabbas av svårare smärta eller kronisk smärta kan livskvaliteten försämras avsevärt. 

Förståelsen från både omgivning och sjukvård kan vara bristande då man, trots allt vi vet om 

smärtmodulering idag, fortfarande tenderar att se smärta som ett strikt fysiologiskt fenomen. 

Mitt intresse för att studera just smärtupplevelse väcktes då flera närstående personer med 

kronisk smärta haft problem att få förståelse i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal.  

Vid hälsofrämjande arbete med människor kommer jag mycket troligt att möta människor 

med smärta av olika former. Att ha en större kunskap om de olika faktorer som bidrar till 

smärtupplevelsen hoppas jag ska leda till en bättre kontakt och förståelse för dessa individers 

situation. Detta tror jag ska hjälpa mig att på ett bättre sätt kunna anpassa hälsofrämjande 

åtgärder då jag får ett bredare helhetstänkande.  

4. Syfte 

Studiens syfte var att sammanställda evidens för kognitionens inverkan på upplevelsen av 

smärta. 

 

5. Metod och urval 

5.1 Metod 

 

För att besvara uppsatt syfte genomfördes en systematisk litteraturstudie med sökningar i 

relevanta databaser. De databaser som användes var Pubmed och PsycINFO.  

Inledningsvis utfördes en fritextsökning för att hitta lämpliga söktermer som ringade in syftet 

och frågeställningen. Därefter följde strukturerade sökningar i Pubmed, som begränsades 

ytterligare för att få ett hanterbart antal artiklar, 115 st. En sökning i PsycINFO gjordes också. 

Antalet artiklar var där hanterbart från första sökningen, 32 st artiklar. Efter det första urvalet 

hade 8 st artiklar inkluderats; alla från sökningen i Pubmed. Sökningen i PsycINFO 

genererade inga artiklar att inkludera men däremot 3 st intressanta review-artiklar som sedan 

användes för att göra en kompletterande manuell sökning.  

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

 

Ett givet inklusionskriterium var självklart att valda källor skulle vara relevanta för 

frågeställningen och syftet med uppsatsen.  

Eftersom syftet med studien var att sammanställa evidens för kognitionens inverkan på 

smärtupplevelsen inkluderades endast studier där den subjektiva upplevelsen skattats på en 

skala.  

Studierna skulle vara gjorda på människor och därmed exkluderades studier på djur. 

Det skulle dessutom vara studier som använde fMRI, PET eller annan hjärnavbildningsmetod. 

Därmed tillkom även inklusionskriteriet att studierna skulle vara från 01/01-2000 och framåt, 

då det var först på 2000-talet som fMRI och PET började användas för att kunna ge en bild av 
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aktiverade regioner i hjärnan.  

Ett inklusionskriterium som tillkom efter att flera relevanta artiklar visat sig vara på tyska i 

fulltext var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller franska, då det är dessa språk 

jag behärskar. Därmed exkluderas artiklar skrivna på tyska. 

5.3 Databassökning 
 

Databas Söktermer Antal träffar Valda källor 

Pubmed Pain AND cognition 2479  

Pubmed Brain imaging AND 

pain AND cognition 

244  

Pubmed Neuroimaging[MeSH 

Terms] AND pain 

AND cognition 

115 5 

PsycINFO Neuroimaging AND 

pain AND cognition 

32 0 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor 

 

Relevans för 

frågeställningen och 

syftet  

122 2 

 

6. Resultat  

6.1 Inkluderade studier  
De sju studier som inkluderats i den här litteraturstudien fokuserar på lite olika delar av de 

kognitiva faktorer som kan påverka smärtupplevelsen.  Nedan presenteras de inkluderande 

studierna var och en för sig och i Bilaga 2 finns en översiktlig sammanställning av alla 

studier.  

6.1.1 Studie 1  

Induction of depressed mood disrupts emotion regulation neurocircuitry and enhanches pain 

unpleasantness 

 

Den här studien syftade till att undersöka interaktionen mellan ett deprimerat sinnestillstånd 

och smärta samt kartlägga de kognitiva och emotionella faktorerna som var inblandade. 

Studien utfördes på The Oxford University, England. Totalt rekryterades 20 friska individer, 

som inte led av någon smärt-sjukdom, psykisk sjukdom eller tog antidepressiva eller 

smärtstillande läkemedel, till studien. Alla deltagare genomgick en negativ respektive neutral 

inducering av humöret, båda följt av en scanning. En inducering innebar att deltagaren fick 

läsa 49 olika påståenden av Velten-typ under tiden som de lyssnade på musik som 

överensstämde med den sinnesstämning som skulle induceras. Eftersom effekten av att 
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inducera en sinnesstämning på det här viset är kortvarig så förstärktes sinnesstämningen med 

hjälp av presentation av två påståenden av Velten-typ mellan varje nociceptivt stimulus.  

Smärtstimulit som applicerades på armens hud bestod av två serier med värmestimulans som 

varade 21 sekunder. Huden hade förbehandlats med 0,075% capsaicin. Intensiteten på stimulit 

kalibrerades till 6,5 på en tiogradig smärtskala där 0 var ingen smärta och 10 extremt 

smärtsamt. Både smärtobehag samt katastroftankar skattades av deltagarna. För fMRI 

scannigen användes ett 3 Tesla Siemens/Varian Inova MRI system. Man mätte aktiverade 

hjärnregioner och ökningar och minskningar i aktivitet med hjälp av BOLD-signaler. Man 

tittade sedan särskilt på vissa prefrontala regioner av intresse (vänstra dlPFC, OFC, IFG) och 

analyserade skillnader i aktivitet mellan de två sinnestillstånden.   

Resultat 

Smärta som var av samma intensitet, (6,5) skattades som mer obehaglig vid ett deprimerat 

sinnestillstånd jämfört med ett neutralt, 5,97 på en 10-gradig VAS-skala jämfört med 5,28, 

vilket är en ökning av upplevde smärta med 5%. Försökspersonerna rapporterade dessutom att 

de hade mer katastroftankar vid det deprimerade sinnestillståndet (2,3) jämfört med neutralt 

(1,66). fMRI-mätningarna visade på tydliga skillnader mellan de olika sinnestillstånden som 

främst bestod i avsaknaden av inaktivering vid deprimerat sinnestillstånd. Vid ett neutralt 

sinnestillstånd sågs en inaktivering av vissa smärtregioner i hjärnan såsom bilaterala 

precuneus, bilaterala S1 och mediala temporalloben.  Man kunde se skillnader i hjärnaktivitet 

vid de olika sinnestillstånden utan smärtsamt stimuli. Då sågs en ökning av aktivitet i rostrala 

ACC och perigenuala ACC samt i ventromediala PFC och OFC vid deprimerat 

sinnestillstånd.  

Författarna till studien föreslog en stegvis linjär regressionsmodell med vilken man kunde 

visa att ökningen av katastroftankar ledde till en ökning av smärtobehaget och att denna 

mekanism stod för 34% av skillnaderna mellan smärtupplevelsen vid deprimerat vs neutralt 

sinnestillstånd.  Samma modell visade att skillnaderna i smärtobehag korrelerade med 

aktiviteten i vänstra dlPFC och IFG men inte med aktiviteten i OFC och man ansåg att detta 

tillsammans med hypotesen om katastroftankar kunde förklara 69% av skillnaderna i 

smärtupplevelsen.  

6.1.2 Studie 2  

Brain circuitry underlying pain in response to imagined movement in people with spinal cord 

injury 

 

Den här studien gjordes i syfte att med hjälp av fMRI bestämma vilka delar av centrala 

nervsystemet som ligger till grund för kognitivt inducerad ökning i smärta hos 

ryggmärgsskadade personer. Studien utfördes i Australien och 11 försökspersoner med 

ryggmärgsskada ingick i studiegruppen. Alla 11 led av konstaterad neuropatisk smärta i minst 

tre regioner där de hade förlorat känseln helt. Den neuropatiska smärtan bestod av konstant 

skjutande, elektrisk eller brännande smärta i dessa områden. De fick alla fylla i en 

smärtdagbok under en vecka innan scanningen genomfördes för att man skulle kunna 

uppskatta deras vanliga smärtintensitet. Skattningen gjorde med hjälp av en tio-gradig skala 

där 0=ingen smärta och 10= värsta tänkbara smärtan.  

I studien ingick också en kontrollgrupp om 19 friska individer.  

Alla försökspersoner i studien fick öva på att föreställa sig kroppsrörelser under sju dagar. Det 

innebar att de varje dag, vid tre tillfällen utförde en uppgift som var att under 8 min föreställa 

sig flexion av höger fotled nedåt och uppåt. Som hjälpmedel användes en ljudinspelning av en 

accelererande bil under det att de föreställde sig rörelserna med foten. Innan fMRI-mätningen 
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fick de ryggmärgsskadade försökspersonerna uppskatta sin smärtintensitet på en 10-gradig 

VAS-skala. De fick direkt efter testet skatta den smärta som själva testet och föreställningen 

om rörelse hade gett upphov till. Förändringen i smärta räknades sedan ut i jämförelse med 

den smärta de normalt upplevde baserat på deras smärtdagböcker.  

För fMRI-scanning användes en Philips Archieva 3 T MRI maskin. En mätserie bestod av sex 

stycken föreställningar om rörelse och sju stycken kontroll perioder. Föreställningen om 

rörelse utfördes på samma sätt som under träningen, d.v.s. med ljudet av en accelererande bil 

som hjälpmedel. Analyser utfördes på fMRI-resultatet för att dels se vilka regioner som 

visade ökad aktivitet i både grupperna och dels för att upptäcka signifikanta skillnader i 

aktivitet mellan de två grupperna.  

 

Resultat 

Studien visade att hos de ryggmärgsskadade patienterna så ökade den subjektiva 

smärtupplevelsen signifikant vid en kognitiv föreställning om rörelse av foten. Smärtan ökade 

i medelintensitet från 3,2 i vanliga fall till 5,2 under föreställningsövningen. Av 11 

försökspersoner var det nio som rapporterade en ökning av smärta. Hos sex av dessa personer 

varade smärtökningen endast under det att själva föreställningsuppgiften fortgick medan den 

hos tre stycken kvarstod i mellan 20 och 40 minuter efter det att övningen hade avslutats. Man 

konstaterade också att ökningen av smärtan lokaliserades till högra foten och inte hela 

regionerna som de vanligen upplevde smärta i. Hos den friska kontrollgruppen rapporterades 

ingen förändring i smärtupplevelse alls. 

fMRI-mätningarna visade signifikanta ökningar av aktivitet i vänster SMA, cereballar cortex 

samt bilateralt i auditory cortex hos båda grupperna.  

Hos patienterna med ryggmärgsskada sågs en signifikant ökning av aktivitet i primära motor 

cortex för benet,  höger supperior cerebellar cortex samt i en rad regioner i smärtmatrix; högra 

dorsolaterala PFC, perigenuala ACC, höger och vänster anterior insula.  

6.1.3 Studie 3  

Dissociable neural activity to self- vs. externally administered thermal hyperalgesia: a 

parametric fMRI study. 

 

I den här studien ville man undersöka om det fanns neuronala skillnader mellan kontrollerat, 

självadministrerat smärtsamt stimuli och externt administrerat smärtsamt stimuli. 17 friska 

högerhänta män med en medelålder på 26,3 (+/-5) år ingick i studien. Exklusionskriterier var 

tidigare historia av neurologisk eller psykisk sjukdom. Alla försökspersoners smärttröskel 

bestämdes innan försöket och alla fick träna på att använda sig av skattningsskalan i förväg. 

Värmestimuli administrerades på huden på höften. Huden förbehandlades med capsaicin-

lösning bestående av 1% capsaicin och 70% etanol under 20 minuter. Varje person deltog i en 

fMRI-scanning där totalt 48 värmestimuli applicerades, 24 självadministrerade och 24 som 

administrerades av försöksledaren. Efter varje stimulus skattades smärtan med hjälp av en 

fyragradig skala där P1 stod för varm men inte smärtsam  och P4 för mest smärtsam. fMRI-

mätningarna gjordes med hjälp av en 1.5-T scanner av märket Siemens Quantum. Analyser av 

datan gjordes med hjälp av SPM2.  

 

Resultat 

Alla försökspersonerna rapporterade de värmestimuli som användes som smärtsamma och 

medelpoäng på VAS skalan var 51,1. Den upplevda smärtintensiteten skilde sig inte åt mellan 

kontrollerat, själv-administrerat smärtstimuli och icke kontrollerat externt administrerat 
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stimuli (administrerat av kontrollanten). 

Den enda regionen som visade en snabbare ökning av BOLD-signaler vid självadministrerad 

smärta jämfört med extern administrerad smärta var posterior insular cortex. De regioner som 

visade en större ökning vid extern tillförd smärta var PFC och cerebellar vermis.  

 

6.1.4 Studie 4  

Using fMRI to dissociate sensory encoding from cognitive evaluation of heat pain intensity. 

 

I den här studien ville man med hjälp av fMRI urskilja vilka delar av smärtmatrix som 

aktiveras vid sensorisk kodning av smärtinformation och vilka delar som aktiveras vid 

kognitiv utvärdering av smärtintensitet.  

Man inkluderade 16 försökspersoner med en medelålder på 27 år som alla var högerhänta. I 

studien presenteras inte hur urvalet av personer gått till eller vilka eventuella exklusions- och 

inklusionskriterer som fanns. Smärtstimulus som applicerades på armen bestod av värme 

under 10 sekunder. Försökspersonerna genomgick först två testsessioner och sedan en session 

med fMRI-scanning. Det gick minst en vecka mellan varje session. Testsessionerna gjordes 

för att bestämma intensiteten på stimulus, minimera oro inför testet samt säkerställa vilka 

strategier som användes för att bedöma smärtan. Försökspersonerna instruerades och fick 

träna på användandet av den sensoriska och emotionella skattningsskala (0-20) som sedan 

användes. Två olika intensiteter för varje person valdes ut, hög smärtintensitet (14-17 på 

skalan) och låg till medelhög smärtintensitet (8-11 på skalan). Man använde värmestimulus 

som kontroll, 34 grader varmt. Instruktionerna till försökspersonerna var att de under 

appliceringen av smärt-stimulit skulle rikta all sin koncentration mot sin arm och vänta tills 

skalorna visades med att utvärdera smärtan. Detta för att i möjligaste mån försöka separera 

den sensoriska kodningen av smärtan och den kognitiva utvärderingen från varandra.  

Vid fMRI-mätningen så applicerades sex olika sekvenser om 12 tester vardera. Ett test bestod 

av att smärtan applicerade och skattningsskalorna visades. Dessa applicerades på sex olika 

ställen på armen. De tre olika intensiteterna från test-sessionerna användes; hög smärta, låg 

till medelhög smärta samt varm.  

Resultat  

fMRI-mätningarna visade att de regioner som aktiverades vid sensorisk kodning av smärta var 

de som ingår i smärtmatrix.  Samma regioner aktiverades oberoende av smärtintensitet men 

man såg en kraftigare aktivering i hela smärtmatrix vid hög smärtintensitet. Vid låg intensitet 

jämfört med varm så sågs ingen ökad aktivitet vid P<0,0001. Vid P < 0,005 sågs aktivering av 

bilaterala insular och frontala operculära cortex samt ACC/MPFC. De regioner i hjärnan som 

aktiverades vid värdering av smärta var desamma som aktiveras vid t.ex. arbetsminne, 

episodisk minne, problemlösning och exekutiv kontroll. Resultatet visade att låg intensiv 

smärta aktiverade ”värderings-nätverket” mer än hög intensiv smärta som aktiverade det 

sensoriska pain matrix mer. Försökspersonerna angav också att det var svårare att skatta 

lågintensiv smärta än hög och de visade även utslag på stor variation vid skattning av 

lågintensiv smärta. 

 

6.1.5 Studie 5  

Does anticipation of pain affect cortical nociceptive systems? 
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Studien jämför aktiviteten i de kortikala strukturerna vid förväntad potentiell nociceptiv 

stimuli med aktiviteten i samma regioner vid faktiskt somatisk perifer input. Syftet var att 

undersöka om skillnaden i aktivitet kan tillskrivas vaksamheten eller en så kallad top-down 

mekanism. Dessutom ville man kartlägga specifika spatiala överlappningar mellan förändring 

i aktivering vid förväntan och smärta. 21 försökspersoner randomiserades i 2 grupper: en som 

fick en subcutan injektion av 0,5 mL 20% askorbinsyra och en kontrollgrupp (som mottog 

icke smärtsam beröring av huden med en nål under 15 sekunder). Stimulit applicerades på 

ovansidan av foten.  Appliceringen av smärta föregick av en varningssignal en minut innan. 

Denna bestod i att tvätta av huden med antiseptisk lösning i 10 sekunder. Försökspersonerna 

fick skatta smärtan på en 0-100 skala och fMRI-mätning gjordes under hela försöket med 

hjälp av 1.5 T GE Horizon Hispeed 77 MR system. Man tittade på två olika saker vid 

mätningarna. Dels analyserades medelsignalerna i identifierade regioner av intresse (ROIs) 

och dels analyserade man fMRI-signalerna i specifika kluster med koppling till perceptuella 

aspekten av smärta. De regioner man var intresserade av och som mätningarna gjordes på 

innefattade olika delar av postcentrala gyrus och cingulate cortex, mediala PFC samt insula i 

båda hemisfärerna. Medelvärden av fMRI-signaler från ROIs beräknades för tre tidpunkter; 

baseline som utgjorde de första två minuterna av försöket, väntan som motsvarade 45 

sekunder innan stimulit samt poststimuli som motsvarade minuten som följde efter stimulit. 

ANOVA användes för att analysera fMRI-data.  

Ett andra försök gjordes också med ytterligare fem försökspersoner som genomgick fyra fem-

minuters försök. De två första som var kontrollförsök bestod i taktil beröring med en nål 

under fem sekunder. Vid de andra två försöken så informerades försökspersonerna om att 

samma stimuli skulle appliceras och sedan skulle det följas upp efter 1 minut av en injektion 

som kunde vara smärtsam eller icke smärtsam (salin eller askorbinsyra). Dock injicerades 

försökspersonerna endast med salin, som var icke smärtsamt för att undvika ökad 

smärtkänslighet. Man gjorde fMRI-mätningar på liknande sätt som vid det första försöket 

men under kortare tidsperioder.  

Resultat  

Alla försökspersoner som injicerades med askorbinsyra uppgav att de upplevde brännande 

smärta och ingen av försökspersonerna i kontrollgruppen rapporterade smärta eller obehag.  

Resultatet visade att SI i huvudsak är involverat i den sensoriska aspekten av smärta. 

Dessutom sågs en signalökning i kontralateral SI för foten även under väntetiden, dvs vid 

avsaknad av faktiskt stimuli. Vid en jämförelse med SI för hand och ansikte så sågs ingen 

signalökning. Författarna hävdar att detta skulle tala emot att den ökade aktiviteten i SI 

berodde på en ökad uppmärksamhet under väntetiden.  

I studien tittade man på om man kunde se förändringar i signalerna från kortikala kluster som 

korrelerade med individens upplevelse av smärtintensitet i gruppen som fick nociceptiv 

stimuli. Detta för att avgöra det kortikala smärtnätverket engagerades under väntetiden eller 

inte. Hos 11 av 14 individer sågs aktivitet i dessa kluster och positivt korrelerade kluster sågs 

främst i rostrala anterior cingulate, mediala PFC samt anterior insula. Dessa regioner är alla 

involverade i den mulitmodiala tolkningen av smärtupplevelsen. Negativt korrelerade kluster 

upptäcktes bilateralt i anteroventrala cingulate.  

Försök nummer två visade att aktiviteten i SI för foten var högre under väntetiden när det 

försökspersonerna förväntade sig potentiellt nociceptiv stimuli jämfört med kontrollen.  
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6.1.6 Studie 6  

 

Imaging how attention modulates pain in humans using functional MRI 

Hypotesen man utgår ifrån är att nociceptivt stimuli kommer uppfattas som mindre smärtsamt 

under det att försökspersonen distraheras av en uppmärksamhetskrävande kognitiv uppgift. 

Syftet med studien är att hitta förändringar i aktiviteten i smärtmatrix och att kunna urskilja 

vilka delar av hjärnan som är inblandade i minskningen av smärtupplevelsen när man 

distraheras med hjälp av en kognitiv uppgift.  

I studien ingick åtta stycken friska högerhänta individer med en medelålder på 30 år (+/- 9). 

Det nociceptiva stimulit bestod av värmestimuli (50-53,5 grader) som applicerades på 

översidan av handen under 5 sekunder. Som distraktion användes en modifierad version av 

Stroop där man räknar. Det innebär att inga huvudrörelser görs som kan störa fMRI-

mätningen. Istället trycker försökspersonerna på knappar för att svara på hur många ord som 

visats på skärmen framför dem. Försökspersonerna fick skatta smärtintensiteten på en skala 

och fMRI-mätningar gjordes för att identifiera vilka regioner som visade förändringar av 

BOLD signaler. Totalt genomgick varje försöksperson tio olika block; fem stycken neutrala 

utan distraktion med smärtsamt stimulus och fem stycken distraktions-block med smärtsamt 

stimulus. Man analyserade dels vilka regioner som visade en ökad aktivitet vid smärta och 

dels de som visade minskade aktivitet vid smärta under det att man distraherades av en 

kognitiv uppgift.  

 

Resultat 

Studien visade att försökspersonerna skattade smärtintensiteten signifikant lägre under 

distraktionsblocken jämfört med de neutrala blocken. Under distraktionsblocken var den 

rapporterade medelintensiteten 6,6 +/- 0,2 jämfört med 7,3 +/- 0,3 under de neutrala blocken.  

Med hjälp av fMRI-mätningarna bekräftades aktivitet i smärtmatrix under nociceptiv stimuli 

samt särskilja denna från aktivitet i ACC, mediala frontal gyri, motor cortex, inferior 

temporala gyrus och superior parietallobe under den kognitiva uppgiften. Sedan användes ett 

analysverktyg, GLM, för att urskilja interaktioner mellan tävlande händelser, i det här fallet 

aktivering av hjärnregioner p.g.a. smärtsamt stimuli eller p.g.a. utförandet av den kognitiva 

Stroop uppgiften. Man delade upp det i negativa och positiva interaktioner, där en positiv 

interaktion innebar en ökning av aktiviteten och en negativ interaktion en minskning. 

Analysen visade att aktiviteten ökade i bilaterala orbitofrontala cortex samt bilaterala 

perigenuala cingulate vid distraktion och smärta. Samtidigt sågs en signifikant minskning av 

smärtaktivitering i thalamus, kontralateral insula och ACC, vid distraktion jämfört med det 

neutrala tillståndet.  

 

6.1.7 Studie 7  
 

Distraction modulates connectivity of the cingulo-frontal cortex and the midbrain during 

pain-an fMRI analysis 

 

Syftet med den här studien var att beskriva mekanismerna bakom smärtmodulering med hjälp 

av distraktion och uppmärksamhetsstyrning. Man tittade specifikt på regioner av intresse för 

den interaktionen och dessa var; perigenuala ACC, OFC och PAG.  

Sju högerhänta frivilliga försökspersoner ingick i studien och ingen av dem hade någon 

historia av vare sig psykisk eller somatisk sjukdom.  

Under scanningen användes en 1.5 Tesla Philips Gyroscan NT och man gjorde två 

pseudorandomiserade mätsessioner. I den ena mätsessionen skulle försökspersonerna rikta sin 
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uppmärksamhet mot dels nociceptiv stimuli och dels icke-nociceptiv stimuli medan de tittade 

på neutrala, enfärgade bilder. Under den andra mätsessionen skulle de utföra en kognitivt 

krävande uppgift för att distrahera dem från stimuli. Exakt samma typ av nociceptivt samt 

icke-nociceptivt stimuli applicerades. Försökspersonerna fick skatta intensiteten och 

smärtobehaget på en 100-gradig VAS-skala. 

Smärtstimuli som applicerades på armen, bestod av en serie med värmepulser, fyra stycken 

smärtsamma och fyra icke smärtsamma. Varje puls pågick under 40 sekunder.  

Den distraherande uppgiften var en Stroop-uppgift med färgade ord. Försökspersonerna 

svarade genom att trycka på knappar istället för att prata för att minimera påverkan på 

hjärnaktivitet. Mätningar med plötsliga huvudrörelser med mer än 2mm uteslöts ur analyserna 

som sedan gjordes.  

Resultat 

Resultatet visade att försökspersonerna upplevde mindre smärta under det att en distraherande 

uppgift utfördes. Det rapporterade smärtobehaget sjönk från 56 +/- 6 till 47 +/- 8 på den 100-

gradiga VAS-skalan som användes vilket innebar en minskning med 16,3% vid distraktion. 

Den skattade smärtintensiteten påverkades mindre och sjönk från 57 +/- 6 till 52 +/- 8 vilket 

gav en minskning med 8,9%.  

Nociceptiv stimulus utan distraktion gav en aktivering av thalaus lateralt, kontralaterala S1, 

S2 samt dorsala posterior delarna av IC och inferior parientalloben. Dessutom mediala delar 

såsom mediala thalamus, midcingulate, anterio-ventrala delar av IC och laterala PFC.  

Vid nociceptivt stimulus kombinerat med distraktion sågs en signifikant minskning av 

aktivitet i hela cerebrum. Dessutom sågs ingen aktiviering i thalamus och S2.  

Man såg en ökning i aktivitet vid kombinerat nociceptivt stimulus och distraktion i OFC, 

perigenuala ACC samt i occipitala transitionszonen.  

De regioner som generellt aktiverades av distraktionsuppgiften, oberoende av annat stimulus, 

var höger posterior thalamus, PAG samt occipitala transitionszonen.  
 
6.2 fMRI resultat sammanfattning  
 
6.2.1 Positiva interaktioner 

Alla kognitiva faktorer utom upplevd kontroll visade en ökning av aktiviteten i Anterior 

Cingulate Cortex (ACC). Vid distraktion, deprimerat sinnestillstånd samt tänkt rörelse ökade 

aktiviteten i perigneuala ACC. Vid deprimerat sinnestillstånd samt förväntan sågs en ökning 

av aktivitet i rostrala ACC. Utvärdering av smärta visade en ökad aktivitet i ACC men studien 

specificerade inte vilka delar av ACC.  

Ett flertal av de kognitiva faktorerna bidrog till en ökning av aktiviteten i prefrontala cortex 

(PFC).  Deprimerat sinnestillstånd, förväntan, tänkt rörelse och utvärdering av smärta bidrog 

alla till en ökning av aktivitet i mediala PFC. Tänkt rörelse aktiverade även dorsolaterala PFC 

samt supplementory motor area i frontal loben. Vid utvärdering av smärta fanns även en ökad 

aktivitet i PF gyrus. 

Även aktiviteten i insula påverkades av några av de kognitiva faktorerna. Förväntan och tänkt 

rörelse ökade aktiviteten i anterior insula och utvärdering av smärta ökade aktiviteten 

bilateralt i insulan. Parietallobens aktivitet påverkades främst vid utvärdering av smärta där en 

ökning sågs både i inferior och superior parietalloben samt angular gyrus. Vid förväntan sågs 

en ökning i somatosensoriska cortex.  

Övriga positiva interaktioner sågs i occipital cortex och putamen vid utvärdering av smärta 

samt i orbitofrontala cortex vid distraktion. (se tabell 1) 

Vid känsla av kontroll (självadministrerad smärta) vs icke kontrollerat (extern administrerad 

smärta) sågs ingen skillnad i vilka regioner som aktiverades eller hur mycket de aktiverades. 
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Men när man tittade på BOLD-signaler sågs en brantare ökning av aktiviteten i posterior 

insular cortex vid självadministrerad smärta. Vid extern administration sågs en brantare 

ökning av BOLD i PFC samt cerbellar vermis. Då aktiviteten i sig inte påverkades tas dessa 

förändringar inte med i tabell 1.  

6.2.2 Negativa interaktioner 

Vid distraktion sågs en rad negativa interaktioner i olika hjärnregioner.  

I cingulate cortex (CC) sågs en minskad aktivitet i både i midcingulate och posterior CC. 

Aktiviteten minskade även i premotor cortex samt kontralateralt i insula. Även i 

hippocampus, mediala temporala gyri, cerebellum och thalamus minskade aktiviteten.  

Förutom vid distraktion var det endast förväntan som påverkade hjärnaktiviteten negativt. 

Den minskade aktiviteten vid förväntan sågs i ventrala ACC.(Se tabell 1)  

7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

Då syftet var att sammanställa evidens för kognitionens påverkan på smärtupplevelsen ansågs 

en litteraturstudie vara bästa alternativet för att söka svar på detta.Enligt Axelsson (2012) ska 

en systematisk litteraturstudie baseras på data från primärkällor. Dessa ska vara publicerade 

vetenskapliga artiklar eller rapporter. Alla artiklar som är inkluderade i denna studie är 

primärkällor. Enligt de kriterier som Forsberg och Wengström satt upp för en systematisk 

litteraturstudie skall valet av texter göras systematiskt och metoden ska vara definierad. 

Frågeställningen skall vara tydlig och inklusions- och exklusionskriterier skall tydligt framgå. 

(Axelsson, 2012) Detta framgår med tydlighet i studiens metod-del. Något som dock saknas i 

denna studie och som Forsberg och Wengström anser bör ingå i en litteraturstudie för att öka 

dess kvalitet och trovärdighet är en kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarna utifrån ett 

protokoll eller en mall. I början av arbetet fanns en viss osäkerhet kring vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som skulle väljas för att få ett urval av artiklar som var relevanta för 

frågeställningen. Det ledde till att artiklar inkluderades till en början som i ett senare skede 

exkluderades för att få artiklar med likartade variabler. Jag har lagt mycket tid på att gå 

igenom artiklar som senare visade sig inte vara relevanta för denna uppsats, men dessa har 

gett mig en vidare förståelse av problemområdet.  

Under arbetet med att sammanställa resultatet framkom det att det hade varit fördelaktigt att 

snäva in frågeställningen ytterligare genom att fokusera på en specifik typ av kognition 

exempelvis uppmärksamhet/distraktion. Detta hade gjort arbetet med urval av artiklar lättare 

och jag hade kunnat fördjupa mig mer i vissa intressanta områden.  

Då jag på grund av språkmässiga skäl var tvungen att exkludera några relevanta artiklar på 

tyska skulle det kunna ses som en brist i arbetet. Dock har de inkluderade artiklarna relativt 

stor bredd vad det gäller vilka länder de kommer ifrån och både USA, Australien och ett 

flertal länder i Europa finns med. Detta ökar kvaliteten på arbetet då inte bara studier utförda 

inom samma kultur är inkluderade.  

De tidskrifter som artiklarna är hämtade ur är alla godkända i Ulrich periodical directory. 

Detta intygar att artiklarna håller en viss vetenskaplig kvalitet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om kognitionen påverkar 

smärtupplevelsen. De kognitiva faktorer som ingick i de inkluderade studierna var distraktion, 

upplevd kontroll, depressivt sinnestillstånd, förväntan (anticipation) samt kognitivt inducerad 
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smärta via tänkt rörelse hos patienter med SCI. Dessutom ingick en studie där man mätte 

hjärnaktivitet vid utvärdering av smärta.  

Resultatet visade att kognitiva faktorer påverkar smärtupplevelsen men i olika grad.  

När ett depressivt sinnestillstånd förelåg vid det smärtsamma stimulit skattades smärta som 

signifikant mer obehaglig och förekomsten av katastroftankar ökade jämfört med neutralt 

sinnestillstånd. Vid en analys av fMRI-datan från denna studie kan man konstatera att en ökad 

aktivitet sågs i rostrala ACC, perigneuala ACC samt i mediala och dorsolaterala PFC. Dessa 

regioner är alla regioner som ingår i det så kallade ”pain matrix” och som aktiveras vid 

smärta. De mätningar som gjordes visar alltså vid en första anblick på hjärnaktivitet som 

styrker det ökade smärtobehaget som försökspersonerna har rapporterat (Tracey et al, 2010). 

Att anterior cingulate cortex inte enbart aktiveras vid smärtperception utan även vid 

uppmärksamhet som reglerar kognitiv och emotionell bearbetning skulle kunna vara en 

förklaring till den ökade aktiviteten. ACC aktiveras typiskt av uppgifter som kognitiva stroop-

test eller likande test av emotionell karaktär (Bush et al, 2000). För att inducera 

sinnesstämningen inför mätningarna i denna studie använde man sig av just den typen av 

värdeladdade ord. Ökningen i aktiveten i ACC skulle alltså kunna bero på enbart själva 

studiens utformning. Frågan är om den ökade aktiviteten i ACC kan bidra till det ökade 

smärtobehaget genom att förstärka smärtsignaleringen, som en slags sensibilisering.  

Givet är dock att det deprimerade sinnestillståndet ökade katastroftankar som man vet ger en 

lägre smärttolerans och högre intensitet av smärta (Flor & Turk, 2005).  

Resultatet visade också att hos vissa med SCI kan en normalt oskadlig, kognitiv uppgift 

förstärka smärta och även orsaka smärta på ställen som innan inte gjorde ont. Detta bekräftar 

tidigare studier att smärtupplevelsen inte behöver aktiveras av perifer input utan kan likaväl 

genereras från en förändring i kortikal aktivitet som beror på en kognitiv faktor, dvs via en 

top-down process. Den tänkta rörelsen inducerade aktivitet i perigneuala ACC, dorsolaterala 

PFC, mediala PFC, supplementory motor area samt insula som alla är delar som ingår i pain 

matrix. Här stödjer fMRI-datan den ökade smärtupplevelsen hos patienterna med SCI.  

Känslan av upplevd kontroll påverkade inte den subjektiva smärtupplevelsen och det fanns 

heller ingen skillnad i vilka hjärnregioner som aktiverades. Den skillnad i neuronal aktivitet 

som sågs i form av brantare aktiveringssignalering sågs i posterior insula vid upplevd kontroll 

och i PFC och cerebellar vermis vid icke kontrollerad smärta. Då denna skillnad inte 

återspeglade sig i smärtperceptionen kan man anta att den är försumbar.  

De regioner som visade aktiva förändringar under förväntan inför nociceptiv stimuli var 

anterior insula, cingulate cortex och mediala PFC. Dessa regioner är alla involverade i 

mulitmodiala tolkningen av smärtupplevelsen och studien visar hur dessa kortikala delar 

undergår signifikanta förändringar i aktivitet under förväntning inför nociceptiv stimuli och 

bidrar därmed med stöd för hur kognitiva faktorer kan påverka smärt matrix direkt och alltså 

också smärtupplevelsen. En brist i denna studie är att de borde ha haft försökspersoner som 

mottog stimulering som var smärtsam utan förvarning också och låtit båda grupperna som 

mottog smärtsam stimuli skatta smärtan på en skala. På så vis kunde man dessutom fått data 

som visar huruvida förväntan faktiskt påverkar den subjektiva upplevelsen. De resultat som 

presenteras i denna studie ger endast en fingervisning i form av vilka hjärnregioner som 

genomgår förändring i aktivitet under förväntan men man kan inte göra några slutledningar 

om förväntan påverkar den subjektiva upplevelsen av smärta.   

Vid distraktion minskade den rapporterade smärtintensiteten signifikant och även 

smärtobehaget. fMRI-datan visade att den minskade perceptionen av smärta följdes av en 

minskad aktivitet i vissa viktiga områden av pain matrix; insula, midscingulate och thalamus. 

Där fanns dessutom en ökad aktivitet i perigenuala cingulate och orbitfrontala regioner som 

troligtvis kan tillskrivas den kognitiva uppgiften.  
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De regioner i hjärnan som aktiverades vid värdering av smärta var de samma som aktiveras 

vid ex arbetsminne, episodisk minne, problemlösning och exekutiv kontroll. Resultatet visade 

att lågintensiv smärta aktiverade ”värderings-nätverket” mer än högintensiv smärta som 

aktiverade det sensoriska pain matrix mer. Försökspersonerna angav också att det var svårare 

att skatta lågintensiv smärta än hög och det visades även då variationen vid skattning av 

lågintensiv smärta var stor. Detta resultat skulle kunna tyda på att lågintensiv smärta i högre 

grad än högintensiv smärta är föremål för modulering via kognitiva faktorer.  

 

8. Konklusion  
 

Det bevisas att kognitiva faktorer påverkar smärtupplevelsen, dock inte alla de kognitiva 

faktorer som förekom i studien. Dessutom förekom variation i hur de påverkade upplevelsen 

av smärta. Deprimerat sinnestillstånd ökar katastroftankar och smärtobehaget och distraktion 

minskar smärtintensiteten signifikant. Det visade sig att delar av de regioner som ingår i 

smärtperception genomgick neuronala förändringar vid förväntan inför smärtsamt stimuli men 

resultaten kan inte korreleras med någon subjektiv smärtupplevelse. Att kognitivt inducerad 

smärta är möjlig visades i studien med SCI-patienter där smärtupplevelsen ökade vid tänkt 

rörelse. Upplevd känsla av kontroll påverkade dock inte smärtupplevelsen.  

9. Ordlista 

AMPA - alpha-amino-3 hydroxy-5 methyl-4 isoxazolepropionic acid 

ACC – anterior cingulate cortex  

BOLD – blood-oxygen-level dependant, en fMRI-metod för att se vilka hjärnregioner som 

aktiveras 

fMRI – functional magnetic resonance imaging, en metod som mäter hjärnaktivitet genom att 

upptäcka skillnader i blodflöde.  
NMDA -  N-methyl-D-aspartate 

NKI -  Neurokinin 1 

PFC_ prefrontala cortex  
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Bilaga 1 - Tabell 1, fMRI-data – aktiverade hjärnregioner 
 
 

   
Distra

ction 

Cont

rol 

Depre

ssive 

Anticip

ation 

Thought 

movement* 

Evalu

ation 

Cingulate 

cortex 

Anterior 

ACC 
     

(+) 

Rostrala ACC 
  

(+) (+) 
  

Perigneuala 

ACC 
(+) 

 
(+) 

 
(+) 

 
Ventral ACC 

   
(-) 

  
Midcingulate 

 
(-) 

     
Posterior Posterior CC (-) 

     

Frontal 

lobe 

Prefrontal 

cortex 

Prefrontal 

cortex       
Dorsolaterala 

PFC   
(+) 

 
(+) 

 
Mediala PFC 

  
(+) (+) (+) (+) 

PF gyrus 
     

(+) 

Supplementory 

motor area      
(+) 

 
Premotor cortex 

 
(-) 

     

 

Orbitofrontal 

cortex  
(+) 

 
(+) 

   
Occipital 

lobe 
Occipital cortex 

      
(+) 

 

Insula 

Bilaterala 

insula      
(+) 

 

Kontralaterala 

insula 
(-) 

     

 
Anterior Insula 

   
(+) (+) 

 

 

Caudala 

anterior Insula       

Parietal 

lobe 

 
Precuneus 

      

 
Inferior 

parietal lobe      
(+) 

 
Superior 

parietal lobe      
(+) 

 
Angular gyrus 

     
(+) 

 
Somatosensoris

ka cortex    
(+) 

  

 
Premotor 

cortex       

 
Mediala Hippocampus (-) 

     

  

Mediala 

temporala gyri 
(-) 

     

 
Cerebellum 

Cerebellar 

vermis 
(-) 

     
  Putamen 

      
(+) 

  Thalamus 
 

(-) 
     

 
 

 

 



Bilaga 2 – Matris - inkluderade artiklar  
Nr Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod och urval  Resultat 

1. Berna C, 

Leknes S, 

Holmes E.A, 

Edwards R.r, 

Goodwin G.m, 

Tracey I 

Induction of depressed 

mood disrupts emotion 

regulation neurocircuitry 

and enhanches pain 

unpleasantness 

2010, UK, Elsevier Undersöka 

interaktionen mellan 

deprimerat 

sinnestillstånd och 

smärta och kartlägga de 

kognitiva och 

emotionella faktorerna 

inblandade. 

20 friska, icke-deprimerade 

försökspersoner ingick. Dessa fick 

smärtsamt stimuli i form av värme på 

armen efter att man gjort en ”humör”-

induction med negativt/deprimerat humör 

och neutralt. (Musik och påståenden.) 

Under tiden scannades de av fMRI- och 

en BOLD-mätning gjordes. 

Smärtan uppskattades som signifikant mer 

obehaglig vid det depressiva sinnestillståndet 

jmf med neutralt. Imaging data visade att vid 

neutralt sinnesstillstånd deaktiverades vissa 

regioner. Denna deaktivering skedde inte vid 

deprimerat sinnesstillsånd. BOLD-mätningen 

visade också en ökad aktivitet i vissa regioner, 

dels delar av det nociceptiva nätverket och 

dels delar som anses ha en viktig roll vid 

humör/depression. Deprimerat sinnestillstånd 

kunde även korreleras med smärtrelaterade 

negativa kognitioner ex kastastroftankar. 58% 

av ökningen i smärtobehaget kunde härledas 

till ökad akt i IFG, dlPFC och OFC medan 

34% ansågs bero på katastroftankar. Starkast 

effekt fick de försöks personerna som hade 

högre aktivitet i vä IFG och båda amygdala. 

2. Gustin S.M, 

Wrigley P.J, 

Henderson 

L.A, Siddal 

P.J 

Brain circuitry 

underlying pain in 

response to imagined 

movement in people 

with spinal cord injury 

2010, Australien, 

Elsevier 

Att använda fMRI för 

att definiera centrala 

neuronala banor som 

föreligger fenomenet av 

kognitiv inducerad 

ökning av smärta hos 

personer med SCI. 

19 friska individer ingick i 

kontrollgruppen och 11 försökspersoner 

med total SCI. Försökspersonerna 

ombads dels fokusera sin uppmärksamhet 

på vristen, dels utföra en ”tänkt rörelse”. 

fMRI användes för att mäta aktivering av 

hjärnregioner.   

Studiens resultat visar att hos vissa med SCI 

kan en normalt oskadlig, kognitiv uppgift 

förstärka smärta och även orsaka smärta på 

ställen som innan inte gjorde ont.  Detta 

bekräftar tidigare studier att smärtupplevelsen 

inte behöver aktiveras av perifer input utan 

kan likaväl genereras från en förändring i 

kortikal aktivitet som beror på en kognitiv 

faktor, dvs via en top-down-process.  
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3. Mohr C, 

Leyendecker 

S, Helmchen 

C 

Dissociable neural 

activity to self- vs. 

externally administered 

thermal hyperalgesia: a 

parametric fMRI study. 

2008, Tyskland, 

Wiley  

Att undersöka om det 

finns neuronala 

skillnader mellan 

kontrollerat, 

självadministrerat 

smärtsamt stimuli och 

externt administrerat 

smärtsamt stimuli. 

17 friska individer ingick i testet. Varje 

försöksperson genomgick två tester, ett 

med självadministrerad värmestimuli och 

ett där försöksledaren administrerade 

stimuliet.  Efter varje stimuli 

rapporterades smärtintensiteten på en 4-

gradig skala. fMRI användes för att mäta 

neuronal aktivitet. 

Skillnad i neuronal aktivitet mellan de två 

testvillkoren fanns i posterior insula, PFC och 

cerebellar vermis. Dessa skillnader förelåg 

trots att det inte fanns någon skillnad i 

rapporterad smärtperception. 

Nr Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod och urval  Resultat 

4. Kong J, White 

NS, Kwong 

KK, Vangel 

MG, Rosman 

IS, Gracely 

RH, Gollub 

RL. 

Using fMRI to dissociate 

sensory encoding from 

cognitive evaluation of 

heat pain intensity. 

2006, USA, Wiley Att mha fMRI urskilja 

vilka delar av pain 

matrix som aktiveras 

vid sensorisk kodning 

av smärtinformation 

och vilka delar som 

aktiveras vid kognitiv 

utvärdering av 

smärtintensitet. 

16 individer ingick i studien och thermal 

smärtstimulering används på 

underarmen. Det gjordes två stycken 

beteende-testsessioner och en fMRI-

scanningsession. Försökspersonerna fick 

som instruktion att under 

smärtstimuleringen endast fokusera på 

armen och smärtan och först när en skala 

dök upp på en skärm ombads de gradera 

den föregående smärtan. 

De regioner som aktiverades vid sensorisk 

koding var de som ingår i vad man kallar pain 

matrix. Samma regioner aktiverades 

oberoende av intensitet men med kraftigare 

aktivering vid stimuli som klassades som 

”hög”. De regioner i hjärnan som aktiverades 

vid värdering av smärta var desamma som 

aktiveras vid ex arbetsminne, episodisk 

minne, problemlösning och exekutiv kontroll. 

Resultatet visade att låg intensiv smärta 

aktiverade ”värderings-nätverket” mer än hög 

intensiv smärta som aktiverade det sensoriska 

pain matrix mer. Försökspersonerna angav 

också att det var svårare att skatta lågintensiv 

smärta än hög och det visade även utslag på 

stor variation vid skattning av lågintensiv 

smärta. 
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5. Porro C.A, 

Baraldi P, 

Pagnoni G, 

Serafin M, 

Facchin P, 

Maieron M, 

Nichelli P 

Does anticipation of pain 

affect cortical 

nociceptive systems? 

2002, Italien, The 

journal of 

Neuroscience 

Studien jämför 

aktiviteten i de 

kortikala strukturerna 

vid förväntad potentiell 

nociceptiv stimuli med 

aktiviteten i samma 

regioner vid faktiskt 

somatisk perifer input. 

Syftet var att undersöka 

om skillnaden i 

aktivitet kan tillskrivas 

vaksamheten el top-

down (attentional) 

mekanismer. Dessutom 

försökte de kartlägga 

specifika spatiala 

överlappningar mellan 

förändring i aktivering 

vid förväntan och 

smärta. 

26 försökspersoner randomiserades i 2 

grupper: en som fick askorbinsyra och en 

kontrollgrupp. Varningssignal 1 min före 

injektion/beröring (kontrollgrupp). 

Försökspersonerna fick skatta smärtan på 

en 0-100 skala och fMRI används för 

mätning under hela försöket.  

Resultatet visade att SI i huvudsak är 

involverat i sensorisk aspekt av smärta. 

Visade dock en ökning av aktivering i 

kontralaterala somatotopisk area, denna ökade 

aktivitet fanns vid även vid avsaknad av 

faktiskt stimuli. De regioner som visade aktiva 

förändringar under förväntan inför nociceptiv 

stimuli var anterior insula, cingulate cortex 

och mediala PFC. Dessa regioner är alla 

involverade i mulitmodiala tolkningen av 

smärtupplevelsen och studien visar hur dessa 

kortikala delar undergår signifikanta 

förändringar i aktivitet under förväntning inför 

nociceptiv stimuli och bidrar därmed med stöd 

för hur kognitiva faktorer kan påverka pain 

matrix direkt och alltså också 

smärtupplevelsen.  

Nr Författare Titel År, land, tidsskrift Syfte Metod och urval  Resultat 
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6. Bantick S.J, 

Wise R.G, 

Ploghaus A, 

Clare S, Smith 

S.M, Tracey I  

Imaging how attention 

modulates pain in 

humans using functional 

MRI  

2002, UK, Oxford  Syftet var att använda 

fMRI för att tydliggöra 

de bakomliggande 

neuronala 

mekanismerna som är 

inblandade i fenomenet 

att distraktion bort från 

smärtsamt stimuli har 

visat sig minska 

smärtperceptionen.  

8 försökspersoner ingick i testet som 

bestod i att de fick nociceptiv stimuli i 

form av värme. En analog av stroop testet 

användes och man mätte aktivitet i 

hjärnregioner med fMRI. Datan 

analyserades utifrån GLM, en metod som 

säkerställde att man skulle kunna skilja 

vilka regioner som aktiverats av 

smärtperception respektive kognitiva 

uppgiften. Vid analysen så fokuserades 

främst på regioner av hjärna som är 

kända för att vara involverade i 

bearbetning av smärta; insula, thalamus 

och midcingulate.  

Resultatet visade att den rapporterade 

smärtintensiteten var signifikant lägre under 

de block där störning i form av kognitivt 

krävande uppgift utfördes jmf med de neutrala 

blocken. (Medel intensitet störningsblock 6,6 

± 0,2 och för neutralt block 7,3 ± 0,3). fMRI-

resultatet visade att den minskade 

perceptionen av smärta följdes av en minskad 

aktivitet i vissa viktiga områden av pain 

matrix; insula, midcingulate och thalamus. 

Dessutom fann man en ökad aktivitet i 

perigenual cingulate och orbifrontala regioner. 

7. Valet M, 

Sprenger H, 

Boecker F, 

Willoch E, 

Rummeny B, 

Conrad  

Distraction modulates 

connectivity of the 

cingulo-frontal cortex 

and the midbrain during 

pain-an fMRI analysis  

2004, Tyskland, 

Elsevier  

Syftet med studien var 

att identifiera 

mekanismerna som 

ansvarar för 

smärtmodulering i de 

regioner som i tidigare 

studier antagits ha 

nyckelroller i 

smärtmodulering via 

uppmärksamhet. 

Sju försökspersoner ingick och fMRI 

används för att mäta hjärnaktivitet. Två 

sessions genomfördes för att få 4 olika 

tillstånd att sedan jämföra mellan 

varandra: Session 1 där 

försökspersonerna fokuserade på 

stimuliet som var antingen icke smärtsam 

värme (H) eller smärtsam värme (P). 

Under session 2 utförde 

försökspersonerna ett kognitivt 

distraherande test samtidigt som värme 

stimuli applicerades (HD) och samtidigt 

som smärtsamt stimuli applicerades 

(PD).  Det kognitiva testet var ett stroop-

test.  

Resultatet visar att skattade smärtobehaget 

minskade med 16,3 % (på en 100gradig skala) 

och smärtintensiteten minskade med 8,9%. 

fMRI-data visade att det som skilde tillståndet 

(PD)  från tillståndet (P) var att vid PD kunde 

en ökning i aktivitet ses i orbitofrontal coretx, 

perigenual ACC och occipital transition zone. 

En kovariansanalys av cingulo-frontal cortex 

visade en funktionell interaktion mellan PAG 

och posterior thalamus vid smärta och 

distraktion som inte fanns vid något av de 

andra tillstånden.  
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