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Förord
Det finns många olika förklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad kronisk*
muskelsmärta – det som i dagligt tal kallas belastningsskador. Detta är förvirrande för
både forskare och för dem som försöker tillämpa kunskaperna. Det kan verka som om
olika förklaringar är oförenliga och att den ena är lika trolig som den andra.
För att öka förståelsen för hur arbetsrelaterad kronisk muskelsmärta kan
uppkomma har 22 forskare, varav hälften är professorer, som behärskar olika områden
om belastningsskador och representerar 13 universitet och institutioner runt om i
världen, enats om en modell. Forskarna har lagt pussel med separata kunskaper för att
få en helhetsbild av mekanismerna bakom belastningsskador – vad som händer i
kroppen när man utsätts för olika riskfaktorer och hur det kommer sig att man kan
utveckla kronisk smärta.
Arbetet påbörjades år 2000 vid en workshop i Bryssel som arrangerades av
Belastningsskadecentrum. Det skedde inom ramen för konferensen Work Life 2000,
vilken var en del av det svenska ordförandeskapet i EU. Arbetet har sedan fortsatt och
resulterade i boken Chronic Work-Related Myalgia. Neuromuscular Mechanisms
Behind Work-Related Chronic Muscle Pain Syndromes som gavs ut av
Belastningsskadecentrum, Gävle University Press, 2003.
Denna skift är baserad på bokens inledande och avslutande kapitel.
Introduktionskapitlet ger en bakgrund till varför det är viktigt att lägga samman
kunskapen om sjukdomsmekanismerna bakom belastningsskador. I det avslutande
kapitlet, epilogen, beskrivs den sammanlagda kunskapen och den nya modellen för
uppkomstmekanismerna bakom arbetsrelaterad kronisk muskelsmärta.
Boken vänder sig främst till forskare och medicinskt kunniga och kan därför
vara svår att till sig om man saknar relevant medicinsk kunskap. Översättningarna i
denna skrift presenteras därför i bearbetad form, ibland med förklarande tillägg, och
delvis förenklade för att ett större flertal som på olika sätt kommer i kontakt med
belastningsskador ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Med nödvändighet kan den
texten inte betraktas som en helt strikt översättning av originalet. För den intresserade
bifogas därför också en direkt översättning av epilogen i en bilaga på slutet.
Översättningen av inledningskapitlet och bilagan är gjord av Dr Ulla Bergholm.
Den bearbetade översättningen av epilogen av Leif Stenberg. Mats Djupsjöbacka, en
av bokens redaktörer, har granskat och justerat översättningarna.

Mats Djupsjöbacka

© 2004, Belastningsskadecentrum, Högskolan i Gävle

* Begreppet kronisk används i denna skrift med betydelsen långvarig eller ofta
återkommande och inte i betydelsen obotlig.

Introduktion
Mats Djupsjöbacka, Håkan Johansson, Magda Passatore, Uwe Windhorst

Inledning
Kroniska besvär i muskler, senor och leder är ett stort problem i den
industrialiserade världen. Många av dem som ådrar sig arbetsrelaterad kronisk
muskelsmärta (Chronic Work-Related Myalgia) får lida länge, ofta i flera årtionden,
vilket även kan medföra sociala och mentala problem. Antalet drabbade är mycket
stort med konsekvenser både för individen och samhället i form av färre människor i
arbete, sänkta inkomster för både individ och samhälle och stora kostnader för
sjukvård, sjukskrivning och förtidspension.
I århundraden har det funnits en medvetenhet om samband mellan arbete och
tillstånd med muskelsmärta, vilket har beskrivits i åtskilliga publikationer. Den
italienska läkaren Benardino Ramazzini beskrev till exempel år 1713 hälsorisker
bland notarier: “De skador som drabbar notarier har tre orsaker: 1) långvarigt sittande,
2) ihållande handrörelser som dessutom är stereotypa, 3) stressen att inte vanpryda
böckerna genom felaktigheter eller orsaka arbetsgivaren förlust när de adderar,
subtraherar, eller gör andra uträkningar i aritmetik.”
Under den senare hälften av 1900-talet har allt fler arbetsrelaterade
muskuloskeletala eller neuromuskulära tillstånd dykt upp, och ofta har man benämnt
tillstånd med likartade symptom med olika namn: belastningsskador (WMSD),
arbetsrelaterad muskelsmärta (WRM), pisksnärtsskador (WAD), käkledssyndrom
(TMD), nacke-arm syndrom (CBS), fibromyalgi (FMS), nacke-skuldersyndrom
NSM), ländryggsmärta (LBP). I stort sätt har dessa allmänna symptom varit desamma
under de senasta trehundra åren. Smärta uppstår på ett ställe, sprider sig och blir med
tiden allmän, och förvärras av arbete. Andra symptom såsom svullnad, känslig hud
och ömma muskler kan också tillkomma.
Det finns fortfarande en utbredd uppfattning om att kronisk muskelsmärta
främst uppstår av psykologiska skäl, trots att epidemiologisk forskning och erfarenhet
visat att även fysiska faktorer såsom statiska, monotona eller upprepande
arbetsmoment och obekväma arbetsställningar utgör betydande riskfaktorer.
Det är troligt att problemets omfattning kommer att öka om inget görs, eftersom
risken att utsättas för skadliga faktorer i arbetslivet tycks öka. Den Europeiska fonden
för förbättring av levnads- och arbetsvillkor visade i en undersökning om
arbetsförhållanden i Europa att antalet arbetstagare som rapporterade att de arbetade i
smärtsamma eller tröttande ställningar, i högt tempo och under tidspress i mer än 25
% av arbetstiden hade ökat under 1990-talet.
Bristen på koppling till sjukdomsmekanismerna
Fram till idag är det inte mycket som har åstadkommits då det gäller utveckling
av metoder för att förebygga, behandla och rehabilitera de vanligaste typerna av
belastningsskador, trots att man lagt ned mycket pengar på forskning. Ett skäl till detta
misslyckande är att forskningen inte har baserat sig på att förstå de fysiologiska
sjukdomsmekanismerna
(patofysiologiska
mekanismerna)
bakom
kronisk
muskelsmärta. Tillämpad forskning på förebyggande åtgärder, behandling och
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rehabilitering har inte kopplats ihop med basal forskning rörande
sjukdomsmekanismerna. Genom hela medicinens historia har det klart framgått att
sådana kopplingar är avgörande. Upptäckten av mikroorganismer (bakterier och virus)
har haft en avgörande betydelse för att förebygga och behandla infektionssjukdomar;
förståelsen av bukspottkörtelns funktion har gjort det möjligt att behandla diabetes;
framgångarna inom cellbiologin ligger bakom våra ökade möjligheter att behandla
cancersjukdomar och så vidare. Kort sagt, kunskap om underliggande
sjukdomsmekanismer är av avgörande betydelse för framgångar inom prevention,
behandling och rehabilitering.
Behovet av en övergripande modell
Vad som behövs för att gå vidare i förståelsen av kronisk muskelsmärta och
därigenom bättre behandling och prevention är en övergripande modell kring
sjukdomsmekanismerna. Det finns flera skäl för detta.
Generella aspekter
Modeller som illustrerar komplicerade biologiska funktioner kan vara till god
hjälp för att sammanfatta fynd, observationer och hypoteser (teoretiska antaganden).
De kan också göra det lättare att överblicka och förstå komplicerade processer och
föra samman olika forskningsområden. Förutsatt att en modell är övertygande i alla
sina beståndsdelar, dvs gör det möjligt att dra slutsatser utifrån observationer eller
experiment om bakomliggande hypotes är sann eller falsk, kommer en modell även att
göra det lättare att om en hypotes är motsägande eller kompletterande. En modell kan
också leda fram till nya rön och vara till stor hjälp för problemlösning. Uppenbarligen
kommer konstruktionen av en sådan modell tvinga oss att blottlägga alla svagheter
och luckor i vårt tänkande och göra det klarare inom vilka områden där forskningen
behövs bäst.
Specifika aspekter
Det finns många olika hypoteser om hur fysiologiska mekanismer (kroppsliga
funktioner) skulle kunna ge upphov till kronisk muskelsmärta. Detta har varit
förvirrande för såväl forskare som för dem som försöker tillämpa kunskapen i
praktiken. Det har verkat som om olika hypoteser varit oförenliga och ingen mer
trolig än någon annan. Detta intryck kan ha gjort det svårt att använda kunskaper från
grundforskningen i den tillämpade forskningen.
Intrycket av att det har funnits många motsägande förklaringar till kronisk
muskelsmärta är antagligen fel. Det kan vara så att hypoteserna inte är motsägande
utan istället kompletterar varandra. Det är också så att i komplicerade processer har
tidpunkten när en viss mekanism verkar betydelse för förloppet. Mekanismer som
tycks vara motverkande kan vara av betydelse vid olika tidpunkter i förloppet och
beroende av när i sjukdomsförloppet detta äger rum leda till olika effekter. Nybildning
av t.ex. blodkärl och nerver tar vanligtvis lång tid medan en funktionell förändring i
en redan existerande struktur går fort, t.ex. sammandragning av blodkärl eller
överföringen av signaler mellan nervceller.
Samband mellan orsak och verkan i utvecklingen av kronisk muskelsmärta
kräver sannolikt att olika mekanismer utövat sin maximala effekt vid olika tidpunkter
och i en bestämd tidsföljd. Detta gäller särskilt vid övergång från akut till kroniskt
stadium av muskelsmärta. Vi måste alltså först förstå de tidsmässiga sambanden
mellan orsak och verkan innan vi får en komplett modell som förenar de idag
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fristående förklaringarna. Denna modell kan sedan bli en hjälp för diagnos och
behandling med rätt metod vid rätt tillfälle.
Målsättningen med modellen
Att förena olika hypoteser kan var en framkomlig väg att komma vidare i
förståelsen av mekanismerna bakom kronisk muskelsmärta. Det kräver dock en
gemensam bas för forskare inom olika verksamhetsområden, så att man kan värdera
och dra nytta av varandras resultat i gemensam strävan att förebygga, behandla och
rehabilitera. Vår målsättning är att presentera en modell som förenar dessa ambitioner.
En annan målsättning med modellen är att bidraga till möjligheten att klarlägga
orsakssamband mellan arbetsplatsfaktorer och utvecklingen av kronisk muskelsmärta.
Rent generellt gäller det att tre krav ska vara uppfyllda för att vetenskapliga bevis för
ett påstående om ett samband mellan en tänkt orsak och verkan skall vara hållbart:
- Det första kravet är tidsaspekten; den möjliga orsaksfaktorn måste inträffa före
den observerade effekten
- Det andra kravet är den så kallade interna validiteten; den utpekade
orsaksfaktorn måste vara ensamt ansvarig för effekten. Man måste ha
kontrollerat samspelet mellan orsak-verkan så att man kan utesluta andra
tänkbara orsaksfaktorer. En god intern validitet är möjlig att uppnå genom
experiment i laboratorimiljö men är väldigt svårt att erhålla när man studerar
fenomen i ”verkliga livet”.
- Det tredje kravet är den så kallade externa validiteten; det måste kunna anges
hur väl det observerade orsakssambandet kan jämställas med motsvarande
situationer i verkliga livet. Här råder motsatt förhållande jämfört med att
uppnå intern validitet. För att uppnå extren validitet krävs oftast att man
studerar fenomen i ”verkliga livet”.
För att klarlägga orsakssamband mellan arbetsplatsfaktorer och utvecklingen av
kronisk muskelsmärta behövs alltså både experimentell och epidemiologisk forskning,
då var och en inte ensam kan uppfylla alla tre kraven ovan. Sålunda är resultat från
experimentell forskning av lika stort värde som resultat från epidemiologisk forskning
när det gäller att fastställa riskfaktorer för kronisk muskelsmärta.
Boken behandlar fysiologiska mekanismer som är inblandade i uppkomst av
kronisk muskelsmärta. De beteendemässiga faktorer som t.ex. katastroftankar (pain
catastrophizing) och rörelserädsla (fear-avoidance) som sannolikt också spelar roll
vid kroniska tillstånd diskuteras inte i boken, men har betydelse särskilt vid
rehabilitering. Den nya kunskapen som möjliggör klargörandet av en länk mellan
psykologiska faktorer och sjukliga funktioner anser vi även vara en viktig del av
boken. Denna länk utgörs av det sympatiska nervsystemet (som styr de
stressreglerande mekanismerna i kroppen). Denna nya kunskap bidrar åtminstone till
en del att överbrygga klyftan mellan psykosocial forskning och forskning som rör de
fysiologiska sjukdomsmekanismerna.
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Epilog
EN INTEGRERAD MODELL FÖR KRONISK
ARBETSRELATERAD MUSKELSMÄRTA
”Brysselmodellen”
Håkan Johansson*, Lars Arendt-Nilsson, Mikael Bergenheim, Sidney Blair, Jaap van
Dieen, Mats Djupsjöbacka, Nils Fallentin, Judith E. Gold, Göran Hägg, Nebojsa
Kalezic, Sven-Erik Larsson, Milos Ljubisavljevic, Eugene Lyskov, Tadaaki Mano,
Måns Magnusson, Magda Passatore, Fatima Pedrosa-Domellöf, Laura Punnett,
Silvestro Roatta, Lars-Erik Thornell, Uwe Windhorst, Zofia Zukowska
En bearbetad och förenklad version
I detta avslutande kapitel summeras den mångfald av olika mekanismer som
fram till nu föreslagits förklara uppkomsten av kronisk muskelsmärta i en
sammanfattande sjukdomsmodell. Bland de förklaringsmodeller som tidigare lagts
fram kan inte endast en vara sann och alla övriga falska. Här har man pusslat ihop de
olika modellerna och sett att många inte utesluter varandra, de kan tvärtom vara en del
av helhetsbilden. Pusselläggandet har sammanfogat delarna som inte står i direkt
motsats till varandra. Det nya är att man gått igenom befintlig kunskap och
sammanställt den för att se vilka delar som passar ihop. Somliga delar som ingår i
modellen handlar om förklaringar till hur stress kan leda till belastningsskador, andra
om olika förklaringar till hur fysisk belastning kan leda till belastningsskador.
Modellen beskriver alltså verkansmekanismer mellan riskfaktorer som psykisk och
fysisk belastning och vad de orsakar; kronisk smärta. Exempelvis kan en
verkansmekanism, som förklarar sambandet mellan orsak och verkan, vara av stor
vikt vid vissa tidpunkter i sjukdomsförloppet, men inte nödvändigtvis vid alla.
Modellen är tänkt att fungera som en arbetshypotes, som kan ge riktlinjer för
kommande forskning.
Modellen handlar om kronisk arbetsrelaterad muskelsmärta - ”ospecifika
arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar” - vilket omfattar en stor del av
belastningsskadorna. Delar av modellen kan även ha betydelse vid andra typer av
smärttillstånd, t.ex. fibromyalgi och specifika smärttillstånd som t.ex. tennisarmbåge.
1. Modellens övergripande egenskaper
Forskningen har visat på samband mellan stress, fysisk belastning i arbetslivet
och uppkomst av belastningsskador. Genom att detaljerat studera sådana samband kan
man få ledtrådar om vad som händer i kroppen när belastningsskador uppkommer.
Generellt sett är det ganska lätt att förstå varför tungt arbete kan leda till skador och
smärta, däremot är det svårare att förklara hur kronisk muskelsmärta kan orsakas av
långvariga, lätta och repetitiva arbeten. Man har funnit sådana samband, men här är
det svårt att förklara sjukdomsmekanismerna utan att använda kunskaper från
grundforskning om kroppens funktion. Kunskapen om sjukdomsmekanismerna är
sedan av stor vikt för att nå framgång i det förebyggande arbetet, behandling och
* I egenskap av initiativtagare till konferensen och denna bok är Håkan Johansson placerad som
förste författare. Övriga författare är placerade i bokstavsordning.
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rehabilitering.
Modellen, som presenteras senare, är även byggd på antagandet att
arbetsrelaterad muskelsmärta uppkommer genom samverkan av ett flertal olika
mekanismer, som även kan påverka varandra. Det betyder bl. a. att
sjukdomsprocessen inte alltid behöver starta och få samma förlopp i kroppen, den kan
variera från fall till fall. Det förefaller dock som om känselkropparna i musklerna,
som registrerar den kemiska miljön och även kan förmedla smärtsignaler, har en
framskjuten roll. Signalerna från känselkropparna kan påverka hur våra muskler
aktiveras och rörelser kontrolleras, vilka därigenom kan leda till att kontrollen
försämras.
I modellen ryms även en tidsaspekt, de olika delarna kan samspela vid olika
tidpunkter. Övergången från akut till kroniskt tillstånd kan ske genom flera olika
mekanismer, vilka kan utvecklas till onda cirlkar. Troligen är övergången till kroniskt
tillstånd kopplad till mer bestående förändringar hos muskelceller och kopplingar
mellan nervbanor. Vid övergången från akut till kroniskt smärttillstånd kan
mekanismer som inte var av vikt i början plötsligt bli av avgörande betydelse.
Fortfarande saknas mycket kunskap om tidsaspekten för olika mekanismers betydelse.
En orsak till det är svårigheten att kunna studera förloppen i kontrollerade experiment.
2. Riskfaktorer
Det är möjligt att generna delvis kan bestämma en individs smärtkänslighet,
men det sker i så fall i samspel med fysiska och psykosociala faktorer. Troligtvis har
generna en jämförelsevis mindre betydelse för uppkomsten av kronisk muskelsmärta.
Här saknas fortfarande viktig forskning. Fysiska och psykosociala faktorer som man
utsätts för i arbetet har sannolikt betydligt större betydelse än den genetiska
bakgrunden. För stresskänslighet och dess koppling till genetiken råder osäkerhet, där
kan betydelsen vara större.
Fysiska riskfaktorer
Följande fysiska faktorer kan leda till arbetsrelaterad kronisk muskelsmärta:
• Upprepade och stereotypa rörelser med lätt belastning.
• Brist på avslappning, att man inte får vila utan måste arbeta konstant under
lång tid.
• Att arbete kräver hög precision i rörelser, t.ex. att armen ska hämta en detalj
och kunna placera den på ett exakt ställe.
• Att tvingas arbeta i en onaturlig ställning, t.ex. en vriden position i ryggen, att
man måste sträcka sina armar väldigt långt eller högt.
• Att vara begränsad rörelsen där man är tvingad att oavbrutet utföra ett visst
rörelsemönster på stereotypt sätt, där man själv inte kan välja eller variera hur
rörelsen ska utföras.
• När arbetet måste utföras i ett visst tempo. Denna faktor hänger ihop med den
förra, begränsningen i rörelsen, att den måste utföras på ett speciellt sätt för att
man ska hinna med. Tidspressen ger ingen möjlighet att variera rörelsen
Utsätts man för dessa faktorer ökar risken för att få kronisk muskelsmärta. I sin
tur ger sådana riskfaktorer starka ledtrådar till vad som händer i kroppen. Exakt vad
som sker i kroppen vid de olika momenten och hur det går till beskrivs senare.
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Psykosociala faktorer
Med psykosociala faktorer menas t.ex. hur man reagerar känslomässigt i en
arbetsmiljö och påverkas av mötet med andra människor. En dålig psykosocial
arbetsmiljö – exempelvis att vara mobbad eller ha ett arbete med små möjligheter att
påverka situationen i kombination med höga krav - kan bidra till uppkomsten av
kronisk muskelsmärta. Psykosociala faktorer kan samspela med fysiska, t.ex.
repetitivt arbete, så att den sammantagna risken ökar.
Varför är stress farligt? Vår kropp är byggd för att hantera och klara den miljö
vi lever i, så har det varit sedan urminnes tider. Det finns väl utvecklade system för
agerandet när vi blir skrämda, osäkra eller utsatta för hot. Bakåt i tiden har sådana
system alltid handlat om att göra något fysiskt - fly eller ta kampen. När vi sitter på ett
kontor och blir stressade saknas den möjligheten. Istället måste vi stänga det
obehagliga inom oss och hantera stressen på sätt som våra kroppar inte är byggda för.
Vi har den mentala kapaciteten att inse att vi inte ska reagera fysiskt, men saknar den
fysiska kapaciteten att ställa om kroppen.
Kroppen är inte byggt för att utföra lätta repetitiva arbeten vid hög stress.
Systemet är gjort för att klara motsatsen – snabba och eller tunga rörelser under
kortare perioder. Att utsättas för stress samtidigt som man sitter still blir fel. Det sliter
på kroppen, den riskerar att skadas. I förlängningen kan stress leda till överdrivet
ätande, rökning, användande av alkohol eller ett aggressivt beteende.
Hur psykosocial stress hänger ihop med muskelsmärta.
Psykosocial stress kan vara kopplat till belastningsskador eller muskelsmärta på
flera olika sätt, troligen skiljer de sig åt även när det gäller akuta och kroniska
smärttillstånd.
• Den psykosociala länken. Psykosocial stress kan ge känslomässiga reaktioner
som försämrar individens förmåga att hantera besvär och smärta, vilka innebär
att livs- och arbetsförhållanden försämras.
• Psykofysiologiska länkar. Utsätts man för mycket stress påverkas kroppens
ämnesomsättning. Systemet ställer om för att fungera optimalt under en
mycket kort tid, vilket är målet för en stressad kropp. Kroppen frigör
energireserver och förmågan att reparera sig själv försämras. Den vill inte
spendera energi och tid på att laga saker, sådana uppgifter sparas för att
utföras senare. Stress som pågår under lång tid kan leda till sjukliga
vävnadsförändringar och förändring i smärtkänslighet. Den som nått så långt
kan inte längre utföra sina arbetsuppgifter på bra sätt.
• Länkar via systemen som kontrollerar musklerna och stressreaktioner. Stress
kan på ett direkt sätt påverka musklerna och deras funktion. Stress kan ge en
viss ökning av muskelaktiviteten - muskelspänningen ökar. Även en liten
ökning av muskelspänningen, men som pågår under lång tid, kan leda till
muskeluttröttning. Om återhämtningstiden mellan perioder av arbete är
otillräcklig kan muskeluttröttningen leda till nedbrytande förändringar i
musklerna, som i sin tur kan ge smärta. Om man utsätts för långvarig stress
kommer även hormonsystemen och det autonoma nervsystemet att påverkas,
vilket i sin tur påverkar hjärta och blodkärl samt mentala och känslomässiga
funktioner.
En kraftfull länk mellan stress och uppkomstmekanismerna bakom kronisk
muskelsmärta består av att det sympatiska nervsystemet, som reglerar
kroppens stressreaktioner, direkt påverkar blodtillförseln till kroppens
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vävnader och att det även kan påverka känselkroppar i musklerna, de s.k.
muskelspolarna. Muskelspolarna känner av musklernas längd och hur den
förändras. Informationen förmedlas till ryggmärgen och hjärnan via
nervtrådar. Nervsystemet använder sedan informationen för att koordinera
musklerna så att rörelserna blir precisa och effektiva – utan för mycket
spänning. Det har visat sig att stressregleringssystemet kan ”stänga av”
muskelspolarnas signalförmedling och även minska blodflödet till musklerna.
Om kroppens stressregleringssystem aktiveras kan det bidra till att musklernas
arbete blir mindre effektivt, vilket kan öka risken för att utveckla besvär.
Smärta och muskeltrötthet kan även öka aktiviteten i kroppens
stressregleringssystem. Långvarigt och lågintensivt repetitivt arbete eller
smärta kan alltså förstärka de negativa effekterna av psykosocial stress. Här
finns en möjlig ond cirkel – för den som lever under stress och utsätts för
statiskt/repetitivt arbete ökar risken att få besvär och vice versa.
3. Nätverk av sjukdomsmekanismer
Modellen, som nämns i inledningen, består av många olika delar. De kallas även
sjukdomsmekanismer eller patofysiologiska mekanismer. Flera av dem bildar cirklar
som aktiverar och underhåller sig själva. I modellen ingår ett flertal mekanismer som
bildar cirklar, de påverkar även varandra. En cirkel kan starta nästa cirkel och nästa,
de går in i varandra och bildar ett verk av förändringar. De kan börja på ett ställe och
sedan sprida sig. När processen pågått ett tag kan den första cirkeln stanna av, men de
övriga cirklarna fortsätter på andra ställen. På det viset kan sjukdomsmekanismerna
sprida sig i kroppen och ge upphov till olika slags symtom.
Från början kan man ha en inflammation i muskeln. Man äter
antiinflammatorisk medicin och stänger av inflammationen, men då har övriga
förändringar redan startats i andra cirklar, t.ex. kan kontrollen av musklerna ha
ruckats, vilket man inte kommer åt med den antiinflammatoriska medicinen, vilket
innebär att den cirkeln fortsätter. De olika cirklarna resulterar i olika symtom över
tiden.
Nätverket av de olika mekanismerna gör att uppkomsten av kronisk smärta inte
följer en linjär process, det finns ingen given ordning för när olika saker inträffar.
Kedjan av händelser kan också börja på olika ställen. I beskrivningen av de olika
enskilda delarna nedan måste vi dock följa en viss ordning. Vi börjar med att beskriva
vad som kan ske i musklerna, går vidare till nervsystemet för att avsluta med mentala
och emotionella funktioner.
3.1 Störning av musklernas ämnesomsättning
Musklerna förändras på personer som utför statiskt och enformigt arbete.
Muskeln består av olika delar, förenklat kan man säga att den stora muskeln består av
små muskler, muskelfibrer. Muskelfibrerna verkar tillsammans och utför muskelns
arbete. Det finns flera olika slags muskelfibrer - vissa används vid lätt arbete, andra
kopplas in när mer kraft behövs.
Hos personer som utför statiskt och enformigt arbete under lång tid har man sett
att den typ av muskelfibrer som används vid lätt arbete växer och blir tjockare i
muskeln. Runt muskelfibrerna ligger små blodkärl som ger näring, men man har
funnit att dessa kapillärkärl inte ökar i antal så att förtjockningen av muskelfibrerna
kompenseras. Om muskelfibern är tjock och antalet blodkärl runt fibern inte ökar
tillräckligt blir det svårare för näringsämnen och syre att komma in i fibrerna.
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Muskelns ämnesomsättning påverkas negativt. Blodflödet till musklerna regleras på
två sätt:
• Sammandragning av tillförande blodkärl. När man aktiverar muskler påverkar
stressregleringssystemet tillförande blodkärl så att de drar ihop sig. Den
jämförelsevis låga effekten uppstår vid alla rörelser. Om man samtidigt är
stressad blir effekten betydligt kraftigare.
• Vidgning av tillförande blodkärl. Effekten som får blodkärlen att öppna sig
beror på hur stor ämnesomsättningen i muskeln är, dvs. hur kraftigt muskeln
arbetar.
Om man arbetar under långvarig stress finns en risk för att balansen mellan de
mekanismer som reglerar blodflödet till musklerna rubbas så att flödet blir för litet.
Det gäller speciellt om arbetet är lågintensivt, eftersom de mekanismer som vidgar
blodkärlen riskerar att inte aktiveras i tillräcklig grad. Det försämrade blodflödet kan i
sin tur ge upphov till förändringar i musklernas kemiska miljö och i det långa loppet
resultera i sjukliga förändringar av muskelfibrerna. Det kan även leda till aktivering
av kemiskt känsliga receptorer i muskeln, vilkas signaler i sin tur kan påverka
systemen som reglerar muskelkoordinationen och stressystemet. Signalerna kan också
ge upphov till smärta (se nedan).
3.2 Rubbning av musklefibrernas aktiveringsmönster
När en muskel arbeter har man sett att de olika muskelfibrerna aktiveras i en
viss ordning. De som aktiveras först vid lätt arbete riskerar att bli överbelastade om
verksamheten pågår under lång tid. Fibrerna kallas askungefibrer, eftersom de arbetar
oavbrutet. Det finns skyddsmekanismer som gör att muskelfibrerna aktiveras
omväxlande för att motverka överbelastning. Risken för att få överbelastade
askungefibrer beror på om den skyddande rotationen mellan fibrerna fungerar. Det
finns ett flertal faktorer som kan slå ut skyddet. Om man arbetar repetitivt eller statiskt
utan återhämtning under lång tid finns risk för att den kemiska miljön i musklerna
rubbas, vilket i sin tur påverkar systemen som reglerar samverkan och rotation mellan
muskelfibrerna negativt. Man vet att rotationen, eller fördelningen, mellan olika
askungefibrer är beroende av hur kommunikationen mellan muskeln och hjärnan
fungerar. Kommunikationen kan störas, om det sker förstörs rotationen och den
skyddande effekten upphör. Man får en likriktning som innebär att samma fibrer får
arbeta oavbrutet utan vila. Det är även negativt om arbetssituationen inte medger
variation – att man måste utföra rörelser på lika sätt hela tiden eller i samma tempo.
Möjligheten till variation av rörelser begränsas och därmed variationen av hur
musklerna aktiveras. Risken för att få askungfibrer ökar.
Om muskelfibrer överbelastas under lång tid kan det leda till kemiska
förändringar i muskeln, vilket i sin tur kan starta inflammatoriska reaktioner. Det kan
ske jämförelsevis snabbt och på sikt leda till förändringar av muskelfibrernas
strukturer. Även här kan onda cirklar bildas. Det börjar med en ansträngd muskel,
efter ett tag förstörs kontrollen av den. Resultatet av det repetitiva arbetet blir att de
normala skyddsreflexerna upphör att fungera, i sin tur leder det till ännu mer
belastning av muskelfibrerna.
3.3 Störning av signalerna från musklerna
Vid repetitivt och statiskt arbete pågår en mängd olika saker i musklerna.
Otaliga receptorer i musklerna skickar information om tryck, värme, mängden
slaggprodukter, om skador inträffar osv. till ryggmärgen och hjärnan. Vid repetitivt
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och statiskt arbete är det från början främst receptorerna som känner av mekaniska
förändringar, vilka inte är förknippade med smärta. Om man fortsätter att arbeta
statiskt och repetitivt under en längre tid kommer signalerna att förändras, att i förväg
säga när är svårt. Förändringarna påverkar hela systemet ända upp till hjärnbarken.
Reflexerna i ryggmärgen påverkas. Aktiveringen av receptorer som är mekaniskt och
kemiskt känsliga och smärtreceptorer kan ske på flera olika sätt:
a) Vid statiskt och repetitivt arbete kan inflammatoriska substanser ansamlas i
musklerna. Det sker vid intensivt muskelarbete, men även vid långvarigt lätt
repetitivt eller statiskt arbete. De inflammatoriska substanserna kommer att
aktivera kemiskt känsliga receptorer i musklerna.
b) Aktivering av stressregleringssystemet frisätter olika signalsubstanser i
musklerna. De kan direkt aktivera kemiskt känsliga receptorer och
smärtreceptorer.
Signalsubstanserna från stressregleringssystemet kan även påverka musklerna
så att frisättningen av inflammatoriska substanser ökar, vilket i sin tur får de
kemiskt känsliga receptorerna att bli än aktivare.
c) När muskelfibrerna aktiveras drar de ihop sig med viss ryckighet, ju kraftigare
muskeln arbetar desto mindre blir ryckigheten. Arbetar man med låg kraft är
muskelfibrernas sammandragningar ryckigast. Det är endast en liten del av
fibrerna i muskeln som arbetar, de aktiva gnider mot de passiva. Mellan
fibrerna finns receptorer som signalerar smärta och kemiska förändringar. Om
känsligheten hos receptorerna har ökats som en följd av faktorerna under a)
eller b) ovan, kan den mekaniska gnidningen vara tillräcklig för att aktivera
receptorerna, vilket kan ge upphov till obehag och smärta. Risken för att den
beskrivna effekten ska uppkomma är störst vid lågintensivt arbete, eftersom
ryckigheten i muskelfibrernas sammandragningar då är störst.
3.4 Hur olika nervsignaler från musklerna kan försämra kontrollen av
muskelkoordinationen
Aktiveringen av kemiskt känsliga receptorer i musklerna, som beskrivits ovan,
kan störa kontrollen av muskler och muskelkoordinationen genom att påverka en rad
olika mekanismer. Många av de mekanismer som kan påverkas är delvis
sammanlänkade och kan liknas vid återkopplingcirklar – utan klar början eller slut.
Dessa kan i ogynsamma fall utveklas till onda cirklar där störningar underhåller sig
själva.
a) En typ av receptor i musklerna kallas muskelspole. Det är en längdkänslig
receptor, när muskeln sträcks skickar muskelspolen signaler. De tolkas av
hjärnan och gör att vi kan känna var armar och ben befinner sig. Det är därför
som pekfingrarna spetsar kan mötas bakom huvudet. Muskelspolen är viktig
för kontroll och koordination av musklerna. Muskelspolen är unik genom att
kroppen kan reglera dess känslighet. Signalerna från de kemiskt känsliga
receptorerna och smärtreceptorerna i musklerna kan ställa om muskelspolarnas
känslighet genom kopplingar i ryggmärgen. Smärta och inflammation i
muskeln kan alltså påverka muskelspolen via nervreflexer, sådan påverkan
leder till att den information muskelspolarna skickar till ryggmärgen och
vidare upp till hjärnan försämras. I sin tur leder det till att koordinationen
mellan och kontrollen över musklerna blir sämre. Kroppen har en strategi för
att lösa problemet. För att återfå kontroll och stabilitet spänns musklerna. Den
som jonglerar första gången är inte avslappnad, musklerna i axlar och armar
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spänns. Det är kroppens strategi för att skaffa sig kontroll; spänna musklerna
för att stabilisera lederna. De korta viloperioder musklerna får vid
avslappnande rörelser försvinner. Då ökar bildningen av inflammatoriska och
smärtsamma ämnen i musklerna, vilka i sin tur ökar aktiviteten i de kemiskt
känsliga receptorerna som påverkar muskelspolarna än mer. På det viset
uppstår en rundgång i systemet, en ond cirkel. Muskelspolarna har även
förmågan att påverka muskelspolar i andra muskler. Mekanismen kan bidra till
att sprida problem från en muskel till en annan. Fenomenet med spridning av
inflammationer och smärta är vanligt. Smärtan kan spridas från en muskel till
en annan, som till synes inte har någon kontakt med varandra. Det onda kan
börja på ett litet ställe och sedan sprida sig till allt större områden i kroppen,
trots att ingen ny yttre påverkan äger rum. Receptorerna i musklerna som
känner av kemiska förändringar och förmedlar smärtinformation kan även
påverka den del av stressregleringssystemet som går ut till musklerna, vilka
kan påverka muskelspolarnas funktion negativt. Det är alltså inte bara den
tidigare nämnda direktkopplingen som ska uppmärksammas – att
smärtreceptorerna direkt kan påverka muskelspolarna – smärtreceptorerna kan
även påverka muskelspolarna via stressregleringssystemet. Ännu en cirkel
som kan bli självgående.
b) När signalerna från smärtreceptorer och kemiskt känsliga receptorer når
ryggmärgen kan de påverka kroppens förmåga att skicka ut rätt signaler till
musklerna. Hjärnan bestämmer vilken rörelse som ska utföras och skickar en
signal till musklerna. Smärtinflödessignalen från musklerna kan förändras på
ryggmärgsnivå så att kontrollen av musklerna försämras. Alltså ännu en nivå
där kontrollen kan störas.
c) Normalt arbetar musklerna omväxlande vid repetitiva rörelser – de aktiveras,
slappnar av, aktiveras osv. Aktivering av smärtreceptorer och kemiskt känsliga
receporer i musklerna kan förändra det normala muskelaktiveringsmönstret så
att avslappningsperioderna uteblir – rörelsen blir mer spänd. Det är troligen en
skyddsmekanism för att begränsa rörelserna när det gör ont. Om man fortsätter
arbeta under sådana förhållanden kör man över skyddsmekanismen, musklerna
kommer att arbeta med färre vilopauser – vilket ökar risken för att få kronisk
smärta.
d) En störning hos muskelspolarna och den motoriska kontrollen (se punkt a
ovan) kan även leda till symtom som yrsel och sämre balans. Helt plötsligt
stämmer inte informationen som kommer från musklerna överens med vad
balanssinnet i inneröron och synen säger. Ett exempel på när det inte stämmer
mellan vad musklerna, balanssinnet och synen säger är när man blir sjösjuk.
Sitter man inuti en stor båt, utan utsikt över havet, menar synen att det inte
gungar, balansen och musklerna upplever motsatsen, så uppstår konflikten
som orsakar yrsel. Effekten kan även leda till ökad muskelspänning.
3.5 Ökad smärtkänslighet
Om man utsätts för smärta under en lång ökar smärtkänsligheten, det kan ske
såväl i smärtreceptorerna ute i musklerna som i nervbanorna i ryggmärgen, vilka
sänder smärtsignalerna vidare till hjärnan.
3.6 Förstärkning av smärtsignaler
Det finns flera system som påverkar överföringen av smärtsignaler till hjärnan
och även hur smärta upplevs. Vissa system är smärthämmande, de kan aktiveras vid
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bl.a. krissituationer, fysisk ansträngning och genom akupunktur. Andra system
förstärker smärtsignalerna. Det har visat sig att de kan aktivera ett av de system som
förstärker smärtsignalerna, vilket kan vara en mekanism som bidrar vid kroniska
tillstånd.
3.7 Störningar av stressregleringssystemet
Utsätts kroppen för långvarig stress förändras systemet för hur kroppen
reagerar. Långvarig stress får kroppen att reagera på ett specifikt sätt, inför olika typer
av stress skiljer sig reaktionerna åt. Om man utsätts för långvarig stress kommer man
successivt att tappa förmågan att reagera olika på olika typer av annan stress. Det
slutar med att man reagerar på samma sätt inför all slags stress. En situation som
normalt sett inte skulle ha orsakat en kraftig aktivering inträffar ändå. Systemet tappar
proportionerna och förmågan att anpassa svarsreaktionen efter verkligheten.
4. Konklusion
Modellen som beskrivs ovan är komplex och omfattar många olika mekanismer
som påverkar muskler och nervsystem vid uppkomsten av arbetsrelaterad kronisk
muskelsmärta. De olika mekanismerna tar ofta formen av cirkelbeteenden, vilka är
sammankopplade och kan förstärka varandra och sig själva över tiden. En kärnpunkt
bland mekanismerna är aktiveringen av kemiskt känsliga receptorer och
smärtreceptorer i musklerna, de är inblandade i flertalet av mekanismerna. Vid
övergången från akut till kroniskt tillstånd är det troligt att de mekanismer som ökar
smärtkänsligheten är av stor vikt. Ännu saknas viktiga kunskaper om vid vilka
tidpunkter de olika cirklarna startas. Det är även troligt att de olika mekanismernas
betydelse skiljer sig åt från fall till fall. Fortsatt forskning är avgörande för att nå mer
kunskap om de enskilda mekanismerna, hur de samverkar, när i sjukdomsförlopped de
har betydelse och framförallt om hur man kan hindra att de onda cirklarna uppstår.
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Epilog
En integrerad modell för kronisk arbetsrelaterad
muskelsmärta
”BRYSSELMODELLEN”
Håkan Johansson*, Lars Arendt-Nilsson, Mikael Bergenheim, Sidney Blair, Jaap van
Dieen, Mats Djupsjöbacka, Nils Fallentin, Judith E. Gold, Göran Hägg, Nebojsa
Kalezic, Sven-Erik Larsson, Milos Ljubisavljevic, Eugene Lyskov, Tadaaki Mano,
Måns Magnusson, Magda Passatore, Fatima Pedrosa-Domellöf, Laura Punnett,
Silvestro Roatta, Lars-Erik Thornell, Uwe Windhorst, Zofia Zukowska
Detta kapitel avser att skapa en sammanfattande modell av olika
sjukdomsmekanismer som kan ligga bakom kronisk arbetsrelaterad muskelsmärta.
Skälen till att föreslå en sådan modell framgår i det inledande kapitlet (se ovan). Det
främsta skälet är övertygelsen att alla de olika mekanismer som hittills föreslagits
orsaka kronisk muskelsmärta inte utesluter men, genom växelverkan, kompletterar
varandra och kan ha betydelse i olika skeenden av sjukdomsprocessen. Följaktligen
bör dessa mekanismer inte ses som varandras konkurrenter utan kan sammanfogas i
en helhetsmodell. Denna modell kan också användas som arbetshypotes och ligga till
grund för framtida experimentella studier.
Modellen avser beskriva arbetsrelaterad kronisk muskelsmärta (Chronic WorkRelated Myalgia, CWRM). Rent generellt kan denna benämning jämställas med det
ofta använda begreppet “ospecifika arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar”.
Vissa av mekanismerna som beskrivs i modellen kan också ha betydelse vid andra
tillstånd såsom fibromyalgi, komplicerade lokala smärttillstånd etcetera. Hypotesen
gör dock inte anspråk på att till fullo förklara mekanismerna bakom dessa tillstånd
eller syndrom.
1. Modellens grundläggande egenskaper
Modellen som diskuteras nedan baseras på följande antaganden och
kännetecken (se Figur 1)
• Mångfalden av sjukdomsmekanismer. Epidemiologisk forskning stödjer
starkt uppfattningen att både psykosociala och fysiska arbetsrelaterade faktorer
orsakar CWRM. Identifiering av de omständigheter under vilka CWRM oftast
uppstår kan ge vissa ledtrådar till dess orsak och sjukdomsmekanismer
(patofysiologi). Det är ganska lätt att förstå varför skelettmuskelaktivitet där
medelnivån då det gäller kraft, frekvens och varaktighet är hög, kan medföra
muskelskada med efterföljande muskelsmärta. Jämförelsevis är det svårare att
förklara varför och hur CWRM har ett ännu starkare samband med
* I egenskap av initiativtagare till konferensen och denna bok är Håkan Johansson placerad som
förste författare. Övriga författare är placerade i bokstavsordning.
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muskelaktivitet som varar eller upprepas med liten kraft över en längre period.
Här kan epidemiologin föreslå tänkbara underliggande mekanismer, men
grundläggande forskning behövs för att bekräfta dem. Kunskapen om
underliggande sjukdomsmekanismer är väsentlig för att komma framåt när det
gäller förebyggande arbete, behandling och rehabilitering.

Figur 1. Förenklad schematisk beskrivning av modellen. Skelettmuskelfibrerna (längst ned
till vänster och höger) styrs av nerver från α-motorneuron (α) vars nervcellskroppar finns i de
främre hornen i ryggmärgens grå substans (den nedre tvärsnittet av ryggmärgen) eller i
hjärnstamskärnor (visas ej på bilden). Under förlängd eller varaktig muskelaktivitet eller
andra omständigheter (t ex vid inflammatoriska processer) kan koncentrationen av olika
kemiska ämnen öka (som kan ses längst ned till vänster) i mellanrummen mellan
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•

•

Nätverk av samspel. CWRM är effekten av många enskilda mekanismer som
i stor utsträckning påverkar varandra via en mångfald hopkopplade
återkopplingskretsar, som alla inte kan visas i Figur 1, då den skulle bli alltför
svårbegriplig. Det innebär att det inte måste finnas en enda orsak till
sjukdomsprocessen. Faktum är att slutna återkopplingskretsar gör det svårt att
precisera en individuell mekanism som huvudorsak. Dock innefattar några av
de positiva återkopplingskretsarna, som belyses nedan, känselkroppar
(receptorer) som är känsliga för kemiska ämnen och smärtsam stimulering och
de spelar en huvudroll. Information från dessa känselkroppar (via grupp III-IV
afferenter) till centrala nervsystemet (CNS) påverkar proprioceptionen
(känslan för kroppssegementens inbördes rörelser och positioner) samt
rörelsekontrollen på olika nivåer i nervsystemet, vilket i sin tur kan försämra
arbetsprestationen.
Tidpunkt. Nätverket av samspel mellan olika mekanismer är inte alls statiskt,
utan dynamiskt (vilket inte kan åskådliggöras i Figur 1). Sjukdomsprocessen
kan starta från ett normalt tillstånd för att sedan förändras till ett sjukligt
tillstånd med kronisk smärta. Denna övergång kan påbörjas och/eller stödjas
av flera olika återkopplingskretsar som kan utvecklas till onda cirklar,
förmodligen med hjälp av kroniska förändringar i musklernas struktur och
nervcellernas känslighet och kontaktmönster. Tidpunkten är därför väsentlig.
En viss mekanism kan spela roll vid ett av flera möjliga stadier men inte
nödvändigtvis vid alla. Det finns till exempel bevis för att det vid tillstånd med

muskelfibrerna där de kan aktivera och modulera kemiskt känsliga grupp III – IV afferenta
nervfibrer, vars centrala slutstation ligger i ryggmärgens bakre horn (tvärsnittet av
ryggmärgen längst ned och i mitten på bilden). Stimuleringen av grupp III-IV afferenter
påverkar i sin tur CNS på många sätt.
För det första kan det aktivera gammamotorneuron på båda sidor i ryggmärgen, vilket i sin
tur påverkar muskelspolarnas känslighet. Grupp Ia och II afferenta nervfibrer i
muskelspolarna har effekt på α-motorneuron och interneuron. Särskilt grupp Ia fibrer har en
direktkontakt med samma sidas samverkande α -motorneuron, och grupp II fibrer stimulerar
(via interneuron) gammamotorneuron (nedre tvärsnittet). α - motorneuron är föremål för
återkommande hämning via Renshawcellerna (RC), som kan hämmas av grupp III-IV fibrer
(nedre tvärsnittet till vänster).
För det andra kan grupp III-IV fibrer via interneuron stimulera preganglionära sympatiska
neuron (neuron som befinner sig ovanför eller före ett ganglion tillhörande autonoma
nervsystemet) i sidodelen av ryggmärgens grå substans (mellersta tväsrnittet av ryggmärgen
till vänster), som aktiverar binjuremärgen till att frisläppa adrenalin/noradrenalin och
postganglionära sympatiska neuron i sympatikuskedjan, som i sin tur får blodkärlen att dra
ihop sig, förändra kontraktionsegenskaperna hos muskelfibrerna, och ändra känsligheten hos
muskelspolarna.
För det tredje klättrar axoner (nervtrådar), tillhörande bakhornsneuron som stimulerats av
grupp III-IV fibrer, uppåt i ryggmärgens vita substans (svarta pilar till höger) till strukturer
belägna högre upp i CNS och har en vidsträckt påverkan på hjärnstammen, subkortikala
(under hjärnbarken liggande) strukturer och hjärnbarken. I hjärnstammen utövar PAG (ett
område mellan tredje och fjärde ventrikeln) kontroll över ryggmärgens
smärtförmedlingssystem i nedåtgående riktning. PAG är sammanlänkad med
somatosensoriska cortex, limbiska systemet, hypotalamus och hypofysen (longitudinella
tvärsnittet av hjärnan). De tre sistnämnda strukturerna är också involverade stressreaktioner,
hypofysens frisätter ACTH, som styr frisättningen av kortisol och andra hormoner från
binjurebarken (till vänster). För ytterligare detaljer var god se texten i kapitlet.
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”reflektorisk sympatisk nervförtvining” (reflektorisk sympatisk dystrofi)
uppstår motoriska störningar sent under det kroniska stadiet, möjligen på
grund av förändringar i hjärnbarkens bearbetning av informationen. Man vet
dock inte mycket om tidpunkten i samspelet mellan de olika mekanismerna.
Ett problem med nuvarande databas är att merparten av experimentella data
och föreslagna mekanismer är resultat från akuta experiment vars resultat inte
självklart kan överföras till kroniska tillstånd.

2. Riskfaktorer ger en antydning om eventuella mekanismer
Genetiska anlag kan spela en viss roll för orsaken till individuell känslighet för
smärta, även om det krävs ett nära samspel med fysiska och psykosociala faktorer
miljöfaktorer. Fastän man än så länge vet väldigt lite om huruvida genetiska faktorer
medverkar till en individs benägenhet att utveckla CWRM så är det möjligt och bör
studeras. Den stora variationen mellan olika individer när det gäller känslighet för
smärta anses åtminstone delvis ha genetiskt ursprung. Genotypen verkar vara
betydelsefull för att förmedla den grundläggande känsligheten för smärtstimuli, för
mottagligheten för smärta som uppstår efter skada på nervstrukturer, för hur
ryggmärgen och hjärnstammen anpassar sig till smärtsignalerna och för känsligheten
för smärtstillande droger. De relevanta generna har börjat kunna identifieras hos
gnagare. Hittills finns det bara några få kända exempel hos människa där enstaka
genmutationer kan associeras specifikt med smärttillstånd.
Man bör dessutom komma ihåg att CWRM är en kombination av flera olika
tillstånd och att de underliggande sjukdomsmekanismerna är komplexa.
Smärtmekanismer förklarar antagligen bara en liten del av den sjukliga funktionen.
Därför är det inte troligt att den genetiskt förutbestämda smärtkänsligheten är en
betydande predisponerande faktor. Miljön såväl som fysiska, psykosociala eller
kulturella faktorer utövar också en ansenlig påverkan på smärttolerans och känslighet.
Man har till exempel kunnat visa att hos råttor har det psykosociala beteendet en
större betydelse då det gäller smärtbeteende än den genetiska predispositionen.
En annan genetisk faktor som kan visa sig vara än mer intressant är
benägenheten att tåla stress. Det finns indikationer i litteraturen att polymorfismen hos
NPY- genen kan vara en sådan faktor. Eftersom det sympatiska (icke viljestyrda)
nervsystemet (SNS) verkar ha ett kraftigt inflytande på åtskilliga huvudmekanismer
bakom CWRM, kan genetiska anlag för kraftiga stressreaktioner vara en viktig faktor
i sjukdomsutvecklingen.
Fysiska riskfaktorer som främjar CWRM omfattar
• Upprepade och stereotypa/likartade rörelser, även vid låga belastningsnivåer
• Brist på avslappning mellan muskelsammandragningarna.
• Krav på hög precision vid lågintensivt muskelarbete som kräver samtidig
aktivering av stabiliserande muskler som ligger närmare bålen (proximala
muskler).
• Icke- neutrala ställningar.
• Biomekaniska inskränkningar som minskar graden av rörelsefrihet och
begränsar rekryteringsmönstren för de motoriska enheterna i muskeln.
• Tidsbrist, högt arbetstempo.
Faktorernas effekter diskuteras under punkt 3.
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Psykosociala faktorer kompletterar och förstärker de fysiska riskfaktorerna.
De är emotionellt styrda och påverkar därför arbetstagarnas psykiska välbefinnande.
Avoga känslor (t.ex. mot sträng övervakning) fungerar som psykosociala stressorer
(stressutlösande faktorer), som kan leda till ett kroniskt stresstillstånd karakteriserat
av olustkänsla, upphetsning, oro, rastlöshet, depression och trötthet. De psykosociala
stressorerna kan framkalla vegetativa reaktioner (i inre organ, ej styrda av viljan eller
medvetandet) som ej är anpassade till vår nutida livsstil. Människan är resultatet av en
utvecklingsprocess som favoriserat individer som utrustats för att ”springa snabbt och
bita hårdare”, dvs. de som är bäst anpassade till att reagera med en ”strid eller
flyktreaktion” (fight or flight) vid stresstimulering. En sådan reaktion åtföljs av
vegetativa anpassningsreaktioner som är lämpliga att stödja en intensiv motorisk
muskelaktivitet, t.ex. ökning av hjärtverksamheten och förhöjning av blodtrycket.
Idag frambringar psykosociala stressorer sällan en motorisk muskelaktivitet på grund
av sociala hämningar. Det inpräglade vegetativa reaktionsmönstret blir då olämpligt
och potentiellt skadligt om det kvarstår en längre tid. Stressade personer kan ta sin
tillflykt till överdrivet och olämpligt matintag, rökning eller alkoholmissbruk. Många
av dessa fysiologiska (se nedan) och beteendemässiga reaktioner kan leda till
sjukdomar, arbetsoförmåga eller förtidig död.
Länkar mellan psykosocial stress och muskuloskeletala symptom kan ta sig
olika uttryck och är förmodligen olika för akuta och kroniska tillstånd:
• Psykosocial länk. Känslomässiga reaktioner kan försämra arbetarens
förmåga att bemästra sjukdomen och därvid försämra hans/hennes liv och
arbetsförhållande.
• Psykofysiologiska länkar. Långvariga ogynnsamma tillstånd kan sätta igång
en energimobilisering och förhindra återuppbyggnad av vävnad vilket kan
leda till organiska störningar (pga. sjukliga vävnadsförändringar) och
förändring av smärttoleransen, vilket i sin tur kan förhindra arbetstagarna att
utföra sina uppgifter på rätt sätt och förändrar således deras
arbetsförhållanden.
• Motoriska och sympatiska länkar. Olika typer av psykologisk stress och
kognitiva krav kan orsaka ökad muskelaktivitet. Om denna aktivitet är
upprepad och långvarig så kan den leda till muskeltrötthet trots att
muskelaktiviteten är låg. Vid otillräcklig återhämtning mellan på varandra
följande muskelaktiviteter leder muskeltröttheten till funktionella
bristtillstånd såsom kramper eller till muskelförändringar som beror på
nedbrytning av vävnaden och som i sin tur kan medföra smärta. Kronisk
stress är förknippad med förändrade funktioner i de neuroendokrina
(hormonellt styrda) och autonoma nervsystemen, vilket i sin tur kan påverka
hjärtat och kärlsystemet samt motoriska, kognitiva och känslomässiga
funktioner (se nedan).
En särskilt stark länk mellan olika typer av stress och mekanismerna bakom
CWRM utgörs av reglering av kapillärblodflödet och muskelspolarna i muskeln via
SNS (se nedan). SNS verkar kunna ”stänga av” muskelspolesystemet och samtidigt
minska blodflödet. Eftersom muskelspolesystemet är viktigt för rörelse- och
positionssinnet och för koordinationen, kan SNS i betydande grad medverka till att
försämra motorisk kontroll. Fysisk stress, (t.ex. kyla) liksom kognitiv och
känslomässig stress kan också vara bidragande. I detta sammanhang kan det också
vara värt att komma ihåg att nerver som reagerar på kemiska stimuli i musklerna
(grupp III och IV muskelafferenter) även förmedlar information direkt till SNS och att
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smärtan i sig också är en stark stressor. Inflammatoriska substanser i musklerna som
produceras vid statiskt eller repetitivt arbete kan öka känsligheten för olika stressorer.
Här kan skönjas en möjlig ond cirkel som indikerar att stress kan öka känsligheten för
statiskt eller monotont arbete och vice versa. Det förefaller troligt att denna onda
cirkel kan starta när musklerna utsätts för långvarigt monotont lågintensivt arbete,
eftersom den ringa anhopningen av metaboliter under sådana omständigheter troligen
inte ger ett ökat blodflöde.
3. Nätverket av sjukdomsmekanismer
De enskilda mekanismerna påverkar varandra ömsesidigt via ett flertal länkar
och blir förenade i ett nätverk som innehåller flera onda cirklar. Dock är det omöjligt
att i skrift överge linjär beskrivning så därför startar vi denna i skelettmuskulaturen
och arbetar oss upp genom nervsystemet mot de kognitiva och emotionella nivåerna.
3.1 Störning av muskelmetabolismen
En effekt på medellång och lång sikt av statiskt och enformigt arbete som utförs
över längre perioder av dagen är hypertrofi (förtjockning) av typ I muskelfibrer vilket
i sin tur är förknippat med en relativ minskning av antalet kapillärkärl. Detta minskar
diffusionen av näringsämnen och gaser mellan muskelfibrerna och kapillärerna och
har en negativ påverkan på muskelns energimetabolism. Denna effekt kommer att
negativt samverka med den minskning av muskulära cirkulation som man funnit hos
patienter med muskelsmärta.
Blodförsörjningen av skelettmuskulaturen regleras huvudsakligen av två
konkurrerande mekanismer, långtidseffekter är även beroende av omfattningen av
kärlnybildning.
• Kärlsammandragningen av mikroartärer (arteriole) orsakas av signaler från
från CNS via SNS (se nedan) och beror av typ och intensitet av den
planerade rörelsen och kan bli förstärkt om samma rörelse genomförs under
stress.
• Kärlutvidgning är en följd av lokal påverkan av de ämnesomsättningsprodukter som frigörs av aktiva muskelfibrer och beror av typ och
omfattning av muskelarbetet.
Under långvarigt och stressigt arbete och om nivån på muskelaktiviteten är
väldigt låg så att inte tillräcklig mängd av kärlvidgande ämnesomsättningsprodukter
och nybildade kärl produceras, kan verksamheten i det stressregulerande systemet
förändra balansen mellan dessa två mot varandra verkande mekanismer så att
resultatet blir en överdriven kärlsammandragning. Detta skulle försämra muskelns
mikrocirkulation och följaktligen också leveransen av näringsämnen och syre samt
bortförandet av inflammatoriska ämnen och koldioxid. På kort sikt skulle detta
förändra den kemiska miljön inne i muskeln och på lång sikt muskelns uppbyggnad.
En förändring av den kemiska miljön inne i muskeln kan aktivera kemiskt känsliga
receptorer som för information från muskeln till CNS (grupp III-IV afferenter, Figur1)
vilket påverkar proprioceptionen, motoriken och SNS samtidigt som det kan förorsaka
smärta.
3.2 Rubbning av aktiveringsmönstret för de motoriska enheterna i musklerna
Förändringar i muskelns inre kemiska miljö och i dess struktur kan även
åstadkommas av en annan mekanism, nämligen överbelastning av de muskelfibrer
(Askungefibrer) som utför största delen av ett muskelarbete. Dessa tillhör de
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motoriska enheter som aktiveras först vid ett arbete och förblir aktiverade hela tiden,
även vid svaga muskelkontraktioner. De tillgängliga skyddsmekanismerna, som t.ex.
”rotationen” (avbyte) mellan de motoriska enheterna, kan sluta fungera under
arbetsförhållanden som medför risk att utveckla CWRM, som t ex långvarigt,
enformigt och lågintensivt arbete, då muskelspolesystemet, som utgör kärnan i
musklernas inbördes styrning och samordning, förlorar sin känslighet. Normala
skyddsmekanismer som ska träda i kraft och skydda muskeln vid smärta åsidosätts då
muskelns naturliga rörelsemönster inskränks, t ex vid arbete i en fixerad position eller
vid ett stereotypt rörelsemönster. Sådana inskränkningar begränsar centrala
nervsystemets frihet att välja motoriska enheter för uppgiften. Risken att överbelasta
muskeln och producera större mängd inflammatoriska ämnen ökar med högre krav på
rörelseprecision med samtidig rörelseinskränkning. Slutligen, om den motoriska
samordningen generellt försämras genom aktivitet i grupp III-IV muskelafferenter (se
nedan) så fallerar den centralt styrda mekanismen som ligger till grund för rotationen
av de motoriska enheterna, vilket återigen resulterar i överbelastning av muskelfibrer
(Askungefibrer). Dessa fibrer kan då bli alltmer uttröttade, vilket slutligen ger upphov
till funktionella och strukturella störningar, som även inbegriper inflammation i
muskeln med efterföljande kemiska förändringar i muskelns inre miljö. Följaktligen
kan överlastning av muskelfibrer medverka till måttligt långvariga kemiska
förändringar och långvariga strukturförändringar, de kemiska förändringarna leder till
aktivering av grupp III-IV afferenta nervtrådar, denna aktivering till rubbning av
muskelspolesystemets skärpa och motorisk koordination, och detta i sin tur till
ytterligare överbelastning av Askungefibrer. Sammantaget har en ond cirkel bildats.
3.3 Störning av sensorisk information från skelettmuskulaturen
Statiskt och enformigt arbete aktiverar flera olika typer av receptorer som är
olika känsliga för mekaniska, kemiska, termiska och skadliga stimuli i de
sammandragande musklerna. Mönstret för denna aktivering kan förändras över tiden.
I början kan det främst vara rörelsekänsliga receptorer som aktiveras. Detta är inte
smärtsamt och resulterar troligen inte i CWRM. Däremot, ju längre tid som förflyter
med ständiga muskelsammandragningar, ju fler processer får chans att utveckla sig till
en nivå där de förändrar mönstren i den sensoriska informationen från muskeln till
CNS. Dessa förändringar kommer sedan att påverka ett flertal mekanismer i CNS som
styr sensoriska och motoriska funktioner i muskeln och som sammanfattas nedan.
Aktiveringen av receptorerna kan ske genom ett flertal olika mekanismer:
a) Statiska och/eller upprepade muskelsammandragningar kan ge upphov till
frisättning av inflammatoriska ämnen i utrymmen mellan muskelfibrerna där
muskelreceptorerna finns. Detta sker inte enbart vid mycket kraftiga
sammandragningar utan också vid statiska eller enformiga rörelser med svaga
sammandragningar under lång tid (dvs. när ackumuleringstakten för
ämnesomsättningsprodukter är låg och det inte blir någon ökning av
blodflödet). De inflammatoriska ämnena stimulerar de kemokänsliga
muskelafferenterna (grupp III och IV) och flera av dessa ämnen förändrar det
sätt som muskelreceptorerna reagerar på mekaniska, andra kemiska samt
skadliga stimuli.
b) Ämnen som överför information mellan nerverna (neurotransmittorer) i SNS
kan också påverka mekaniskt känsliga, kemiskt känsliga och smärtkänsliga
muskelreceptorer så att deras känslighet förändras. Under all muskelaktivitet
aktiveras SNS och frigör katekolaminer (hormonella signalsubstanser) såsom
noradrenalin, NPY och puriner till den perifera vävnaden inkluderande
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skelettmuskulaturen. Noradrenalin ger ett flertal effekter på receptorer och kan
direkt aktivera kemiska receptorer och smärtreceptorer. Det är viktigt att
tillägga att noradrenalin även kan öka frisättningen av inflammatoriska ämnen
i muskelvävnaden. Detta kan i sin tur öka aktiveringen av kemokänsliga
muskelafferenter, som förutom att vara förmedla smärtinformation även
skickar signaler till SNS och andra interneurala system i ryggmärgen (t.ex. γ
muskelspolesystemet och Renshawsystemet).
c) Vid svaga sammandragningar drar sig muskelfibrerna samman upprepade
gånger med låg hastighet vilket ger upphov till en sekvens av ryckningar eller
svängningar i fiberns längdriktning (i motsatts till starka sammandragningar då
fibrernas sammandragningar är ”jämna”). Svängningarna i närliggande
muskelfibrer är vanligtvis inte synkroniserade vilket gör att ryckningarna i
muskelfibrerna kan producera en sorts mekanisk friktion (’sheer forces’)
mellan muskelfibrerna. Till en början aktiverar dessa enbart rörelsekänsliga
receptorer och inte smärtreceptorer. Om de svaga sammandragningarna
kvarstår under lång tid kan dock smärtreceptorerna bli överkänsliga (perifer
sensibilisering) av de faktorer som nämnts under punkt a) och b) ovan. Det
innebär att de kan reagera på mekanisk retning, vilken då kan ge upphov till
smärta.
d) Aktiveringen av grupp III-IV fibrer påverkar mekanismer i CNS, som är
engagerade i perception (förnimmelse), känslor och kontroll av
kroppsfunktioner via de neuroendokrina (hormonella) och autonoma
nervsystemen samt regleringen av muskelaktivitet och koordination
(samordning).
3.4 Störning av motorisk kontroll genom förändrat informationsflöde i
muskelns afferenta nervfibrer
Aktiveringen av grupp III-IV fibrer kan avbryta den normala muskelkontrollen
och koordinationen på flera olika nivåer i CNS. Detta avbrott kan uppstå genom flera
mekanismer som ofta är hoplänkade så att de bildar positiva återkopplingskretsar som
ger upphov till onda cirklar.
a) Aktiveringen av grupp III-IV fibrer kan förändra informationen som överförs
av sensoriska nervfibrer från muskelspolarna genom reflektorisk påverkan av
γ- motorneuron (se Figur 1, längst ned). Dessa förändringar i muskelspolarnas
känslighet förändrar de ryggmärgsreflexer som är inblandade i motorisk
kontroll och koordination och får vittgående konsekvenser.
Den första onda cirkeln skulle kunna aktiveras på följande sätt (se Figur
1): en ökad koncentration av inflammatoriska ämnen lokalt → ökad aktivitet
av kemokänsliga muskelafferenter → ökad γ-motorneuronaktivitet → ökad
aktivitet av muskelspoleafferenter → försämrad kvalitet på information som
överförs via muskelspoleafferenter (ibland med samtidig ökning av α
motorneuronaktivitet) → förlust av proprioceptiv skärpa och mindre effektiv
intra- och intermuskulär koordination (störning av motorisk kontroll) → ökad
koncentration av inflammatoriska ämnen och så vidare.
En andra ond cirkel kan uppstå av muskelspolegrupp II afferenter , som
till skillnad mot grupp Ia fibrer kan förorsaka starka effekter på statiska och
dynamiska γ-motorneuron (Figur 1, längst ned): Ökad aktivitet i muskelspole
grupp II afferenter (som ett resultat av den första onda cirkeln) → ökad
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aktivitet i γ-motorneuron → ökad aktivitet i muskelspolarna. Det sekundära
muskelspoleafferentsystemet förbinder muskelspolarna i kroppen med
varandra genom att forma ett nätverk av nervfibrerna i periferin. Således är
effekterna som förmedlas via de sekundära systemen utbredda i både lika och
olika muskler i båda kroppshalvorna, vilket kan vara en delförklaring till
fenomenet att CWRM sprids från en muskelgrupp till en annan. Spridningen
kan också delvis vara en effekt av påverkan av kemokänsliga afferenter till γmotorneuron i andra muskler än den som först blev påverkad.
Den tredje och fjärde onda cirkeln kan omfatta följande somatosympatiska reflexer (Figur 1, i mitten): Ökad aktivitet i de kemokänsliga
(grupp III-IV) muskelafferenterna → ökad aktivitet av pre-ganglionära
sympatiska neuron (omkopplingsstation för neuron högre upp i SNS) →
förändrad muskelspoleaktivitet och ökad kärlsammandragning → rubbad
motorisk kontroll och förvärrande av Askungesyndromet.
b) Aktiveringen av grupp III-IV fibrer ändrar funktionen hos olika neuronala
kretsar i ryggmärgen och kan tänkas medverka till att störa den motoriska
kontrollen och koordinationsförmågan. Exempelvis kan aktiveringen öka den
presynaptiska hämningen av muskelspolarnas grupp Ia afferenter och därmed
reducera effekten av informationsinfödet på ett sätt som liknar effekten av
sympatiska nervfibrer på muskelspolar (se ovan). Denna effekt kan tänkas
störa exaktheten av motoriska kommandon. För det andra kan aktivering av
grupp III-IV fibrer minska den hämning som Golgi-senorganreceptorer utövar
på muskelns motorneuron, vilket gör motoneurenen mer exciterbara. Denna
effekt skulle kunna rubba svaret musklernas kraftreglering. På liknande sätt
reduceras hämningar via Renshaw celler (Figur 1, längst ned) genom
aktivering av grupp III-IV fibrer. Detta skulle kunna reducera styrkan i den
negativa återkopplingskretsen och öka svaret i de motoriska nerverna på annan
inkommande information och därigenom störa finregleringen av
muskelaktiviteten. Med andra ord innebär detta att kontrollen av
muskelstyrkan ”växlar upp” och som en konsekvens av detta sker en
minskning i precisionen av kontrollen av muskelkraft. Det skulle förstås bidra
till en försämring av koordinationen.
c) Aktiveringen av kemokänsliga muskelafferenter kan också förändra
muskelkoordinationen under dynamiska upprepade rörelser, genom att minska
aktiviteten i den muskel som utför rörelsen och öka aktiviteten i den muskel
som motverkar den. Trots att detta troligen är en anpassning i skyddande syfte
kommer det ändå att resultera i en mer kontinuerlig muskelaktivering om
upprepande arbetsuppgifter utförs. I detta sammanhang är det viktigt att
påpeka att epidemiologiska studier liksom interventionsstudier har visat att
koaktivering av muskler (samtidig aktivering av motverkande muskler) och
dålig motorisk kontroll är riskfaktorer för utvecklingen av CWRM.
d) Aktiveringen av kemokänsliga muskelafferenter (grupp III-IV) förändrar den
information som förmedlas av muskelspoleafferenter (se ovan) och som är
mycket viktig för rörelse- och positionssinnet samt för muskelkoordination på
högre nivåer i CNS. En störning av denna information ger därför upphov till
försämrad rörelseprecision och kontroll. Detta kan medföra balansrubbning,
desorientering, svindel och yrsel, likväl som till olämpliga arbetstekniker,
ökad samtidig sammandragning och otillräckliga viloperioder. I själva verket
kan CNS försöka att kompensera för den minskade precisionen genom att öka
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koaktiveringen av musklerna. Denna effekt blir större för flerledsrörelser som
frambringar interagerande vridmomentmoment (interaction torques) och när
man handskas med yttre objekt, eftersom kontrollen av sådana rörelser är
höggradigt beroende av proprioceptionen. För att t.ex. kontrollera handens
position med precision kan CNS stabilisera skuldran genom samaktivering av
proximala muskler. Allt detta förstärker Askungesyndromet (se ovan) som i
sin tur leder till ytterligare aktivering av grupp III-IV muskelafferenter och
försämring av den motoriska koordinationen och muskelsmärta (se ovan).
Försök att få kontroll över den försämrade motoriska koordinationen och
osäkerheten ger stress, som i sin tur aktiverar SNS. Detta ökar känsligheten
hos smärtreceptorer och förändrar den proprioceptiva information från
muskelspolarna.
3.5 Sensibilisering av smärtreceptorneuron
Om ett smärtillstånd vidmakthålls, utvecklas en ökad känslighet för
smärtsamma stimuli. Detta kan involvera nervändsluten i musklerna som förmedlar
smärtan men även de smärtöverförande nervbanorna i CNS. Sådana mekanismer kan
utvecklas till onda cirklar som underhåller smärtan. Kronisk smärta kan också påverka
hjärnbarkens plasticitet. Nyligen genomförda PET-studier (funktionsstudier av
hjärnan) indikerar att kronisk smärta kan leda till omorganisering av viktiga områden
i hjärnbarken som är inblandade i tolkningen av smärta.
3.6 Ökning av överföringen av smärtsignaler
Det finns undersystem i CNS som anpassar överföringen av smärtsignaler och
upplevelsen av smärta. Endogen (en inifrån kroppen kommande) smärthämning kan
aktiveras av miljöbetingade stimuli såsom stress, (t.ex. på krigsfältet), tung fysisk
aktivitet, sexuell aktivitet och akupunktur. Det är dock viktigt att komma ihåg att det
även finns supraspinala system (nivåer ovanför ryggmärgen i det centrala
nervsystemet, dvs. hjärnstam och hjärna) som underlättar bearbetningen av
smärtinformation i ryggmärgen. Det område i hjärnan som mottar inflöde från grupp
III-IV smärtafferenter, PAG, ( Periaqueductal Gray se Figur 1), skickar information
till ryggmärgens bakhornsceller vilket ökar deras mottaglighet för ingående
smärtinformation. Vid kroniska tillstånd kan denna krets utvecklas till en ond cirkel
som vidmakthåller smärttillståndet.
3.7 Rubbning av stressregleringen
Aktiveringen av skelettmuskulaturens kemo- och smärtreceptormuskelafferenter
kommer att sätta igång stressregleringssystemet. Detta kommer sannolikt att ge en
ond cirkel, eftersom antalet negativa faktorer som associeras med
stressregleringssytemet ökar:
a) Ökad aktivitet i stressregleringssystemet kan förändra signalerna som överförs
från muskelspolarna. Då kommer stress att minska känsligheten hos
muskelspolarna för förändringar av muskelns längd. I ett system som styrs av
multipla återkopplingssystem kommer det sympatiska svaret på stress att
reducera den proprioceptiva informationen från musklerna, och därmed gynna
information från andra andra källor (leder, hud - och smärtreceptor afferenter)
och slutligen bidraga till rubbningen av den motoriska kontrollen. I detta
sammanhang bör också understrykas att muskelspolarna även förmedlar
samordnad information från hud och leder, via γ-motorneuronen. Således om
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muslelspolarna ”slå ut” betyder det mer än att man bara förlorar information
om muskeln.
b) Långvarig stress (t.ex. orsakad av kontinuerlig stimulering av kemokänsliga
muskelafferenter) kommer att ha kroniska konsekvenser för nästan hela
kroppen genom iscensättning av stereotypiska mönster av sympatikuseffekter
på till exempel hjärtat och kärlsystemet, det neuroendokrina systemet och
hjärnan (med försämring av minnesfunktionen). Tillståndet ”komplext
regionalt smärtsyndrom” (Complex Regional Pain Syndrome) kan t.ex. vara en
variant av CWRM.
4 Avslutande kommentarer
Det är en komplicerad modell som presenteras och som omfattar en mångfald
mekanismer på olika nivåer i det neuromuskulära systemet vilka ömsesidigt påverkar
varandra på många komplicerade sätt. Denna ömsesidiga påverkan kan ofta dyka upp
som positiva återkopplingskretsar som kan uppföra sig som onda cirklar och förstärka
sambandet mellan orsak och verkan inom dessa slingor. Eftersom många av dessa
ketsar är sammankopplade kan de dessutom förstärka varandra. Det finns en kärna av
onda cirklar som innehåller aktiverade grupp III-IV (kemokänsliga) muskelafferenter,
vilka kompletteras av andra kretsar. De kan vara verksamma i överföringen från akut
till kronisk smärta, antagligen med stöd av processer såsom perifer och central
överkänslighet (sensitisering). Exakt när de onda cirklarna, som beskrivs ovan, startar
och blir fullt aktiva vet man än så länge inte, och beroende på mekanismernas
komplexitet är det troligt att det varierar mellan olika individer. Betydelsen av
tidsaskpekter måste belysas ytterligare. Resultaten av interaktionerna inom nätverket
sprids och påverkar inte bara det perifera neuromuskulära systemet utan också
patientens känslor och kognitiva funktioner. Det behövs mycket arbete för att avslöja
detaljerna i dessa processer och för att hitta metoder för att avbryta deras skadliga
effekter.
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