KURSVECKA 7. ”EN KNIV I RYGGEN”
SOMATOTOPOGRAFI

RECEPTORER I NERVSYSTEMET

RECEPTOR

ANATOMISK
ADAPTION FIBER KARAKTÄR

Meissners

Snabb

Ab

Merkel

Långsam

Ab

Ruffini

Långsam

Ab

Pacinian

Snabb

Ab

Kapslad; mellan
dermis och
epidermis
Kapslad;
sammankopplad
med
peptidutsöndrande
celler
Kapslad
Kapslad;
Lökliknande

FUNKTION

TRÖSKELVÄRDE LOKALISATION

Tryck och
Låg
beröring, LF‐
vibration
Tryck och beröring Låg

Sträckning av
huden
Djupt tryck och
HF‐vibration

Låg
Låg

Hårfri hud

Hud och
hårfolliklar

All hud, längs
fiberriktningen
Subcutis

1

Fria nervändar

Långsam

Ad, C

Muskelspole

Båda

Ia, II

Golgi senreceptor

Långsam

Ib

Ledreceptor

Snabb

‐

Hårfollikelreceptor Snabb

okapslad; minimalt Hård beröring,
Hög
specialiserad
smärta och temp
Högt specialiserad Muskelns
Låg
utsträckning
Högt specialiserad Muskelanspänning Låg

All hud

Minimalt
specialiserad

Låg

Leder

Låg

I och runt
hårfolliklar

Ab

Känner av ledens
position
Lätt beröring

Muskler
Senor

BANOR I NERVSYSTEMET
SOMATOSENSORISK FORTLEDNING
-

Från underkroppen: Nerverna går i mediala baksträngsbanan, fasiculus gracilis, upp till nucleus gracilis
i medulla oblongata där de korsas över till lemniscus medialis.

-

Från överkroppen: Nerverna går i laterala baksträngsbanan, fasiculus cuneatus, upp till nucleus
cuneatus i medulla oblongata där de korsas över till lemniscus medialis.

Båda dessa banor korsar i medulla oblongata!
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SMÄRTBANAN – TRACTUS SPINOTHALAMICUS
-

Löper från hela kroppen och går anterolateralt och en omkoppling sker direkt på ryggmärgsnivå. Ju
högre upp signalerna kommer in i ryggmärgen desto mer medialt kommer dessa CNS‐neuron att löpa.

ANSIKTETS SENSORIK
Ansiktssensoriken är uppdelad i tre områden; n. ophtalmica, n. maxillaris och n. mandibularis, vilka härstammar
ifrån kranialnerv V, n. trigeminus.
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TYPER AV SMÄRTA
-

Nociceptiv: Uppfattas via nociceptorer (fria nervändar). Orsak: Vid risk för och vid vävnadsdestruktion,
p.g.a. kemisk‐, termisk‐, mekaniskpåverkan. Känslighet kan påverkas av emotionellt status.

-

Neurogen: Har sitt ursprung i nervsystemet, t.ex. vid klämd nerv.

-

Psykogen: Smärta som inte kan relateras till en somatisk diagnos, men som kan förklaras utifrån en
fastställd psykiatrisk avvikelse.

-

Referred Pain: Kallas även överförd smärta. Centralnervös feltolkning, alltså smärta som upplevs vara
lokaliserad till en annan lokal än där smärtans orsak finns. T.ex. den strålande smärtan i vänsterarmen
vid en hjärtinfarkt. Troligtvis beror referred pain på att nervfiber från såväl huden som ett inre organ
konvergerar mot en och samma grupp av nervceller i ryggmärgens dorsalhorn.

-

Smärta av okänd orsak: Kallas även idiopatisk smärta.

-

Fantomsmärta: Smärta som upplevs antingen i en amputerad kroppsdel eller i en inbillad kroppsdel.
(T.ex. i en inbillad tredje arm efter en lokalbedövning).

PBL FALL 7

Högupplöst beröring:

Höger

Vänster

Nej

Nej

Proprioception: Nej

Ja, lite

Grov beröring: Ja

Ja, lite

Smärta:

Ja

Nej

Temperatur:

Ja

Nej

Sensoriken stämmer väl överens med skadans omfattning, då grov beröring, smärta och temperatur går i den
anterolaterala funikeln, i tractus spinothalamicus anterior, på motsatt sida.
Propriceptionsnerverna går utan överkorsning upp i ”baksträngsbanan”, dvs tractus cuneatus, och dessutom
upp i tractus spinocerebellaris efter att ha kopplat om i columna clarki ungefär vid L2‐nivån. De
spinocerebellära nerverna fortsätter raka vägen till cerebellum men en del viker av till ett område som kallas Z i
thalamus och därefter går de till mediala lemnisken på motsatt sida och vidare upp i cerebrala cortex. Detta är
anledningen till att patienten kan ”känna” var vänster ben håller hus.
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SMÄRTLINDRING
PERIFERT VERKANDE ANALGETIKA:
•

Paracetamol: Smärtlindrande och febernedsättande utan antiinflammatorisk egenskap. Ett för stort
intag kan leda till leverskador.

•

NSAID: Smärtlindrande och febernedsättande plus inflammationshämmande, eftersom COX‐1/2
hämmas och prostaglandinsyntesen sker långsammare.

(Paracetamol och NSAID kan användas samtidigt.)
CENTRALT VERKANDE ANALGETIKA:
•

Svaga opioider: Kan kombineras med något perifert verkande analgetikum.

•

Starka opioider: Verkar via opioidreceptorer. Andningsdepression kan förekomma hos opioidnaiva
personer.

ORDLISTA
-

Hyperalgesia: Abnormal smärtintensitet, ökad känslighet för stimulans. T.ex. känslighet i huden efter
solbränna.

-

Sensorisk transduktion: Signalomvandling, stimuli Æ elektrisk signal

-

Phasic: Snabb adaption

-

Tonic: Långsam adaption

-

Proprioception: Lägesuppfattning av muskler och leder

-

Decussation: Omkoppling av nervbanor
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