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Smerte	i	klinisk	sportsmedicin
-	en	praktisk	guide?

Af Morten Høgh – www.videnomsmerter.dk

Indledning
Da deltagerne ved cykelløbet ”Ride for 
Pain” i Adelaide (AU) kæmpede sig 
op ad den 2,4 km lange stigning kendt 
som ”Corkscrew” (gns 9% stigning), 
blev de mødt af skilte langs vejen, hvor 
der stod: ”Tænk hvis du altid havde 
så ondt, som du har lige nu!” eller 
”Forestil dig, at det var lige så anstren-
gende at købe ind”. (Ride for Pain er et 
sponsorløb arrangeret af bl.a. professor 
Lorimer Moseley/Uni South Austra-
lia. Over 550 deltagere deltog den 29. 
april 2012 på distancer fra 35-100 km. 
Pengene fra sponsorer og deltagere går 
ubeskåret til forskning i behandling af 
kroniske smerter). 

Smerte er for langt de fleste menne-
sker – og måske især for idrætsaktive 
– et forbigående fænomen, der ofte as-
socieres med behagelige anstrengelser. 
De fleste idrætsaktive lærer gennem 
egne erfaringer at bruge denne akutte 
smerteoplevelse som guide for at und-
gå skader i forbindelse med træningen 
(Tesarz et al 2012, Manning & Fillingim 
2002). Men paradoksalt nok har smer-
teforskningen demonstreret, at smerte 
ikke afhænger af eller relaterer til gra-
den af vævsskade (Moseley 2007).

Denne artikel forsøger at give nogle 
kliniske eksempler på, hvordan opda-
teret viden om smerte kan integreres i 
sportsmedicin.

Akutte smerter
Akutte smerter vil i denne sammen-
hæng blive defineret som smerter, der 

opstår i sammenhæng med passende 
nociceptive stimuli. Det er især frigi-
velsen af algogene substanser (f.eks. 
prostaglandin, histamin, substans P og 
ATP) i den tidlige inflammationsfase, 
der trigger denne type nociception. 
Men også i de efterfølgende faser i 
vævshelingen bidrager med algogener 
(f.eks. vækstfaktorer). Nociception er 
ikke udelukkende resultatet af perifere 
stimuli via det perifere nervesystem, 
men involverer også celler som f.eks. 
makrofager, der bærer receptorer til 
mange af de samme algogener, som på-
virker neuronerne. Makrofager, T-celler 
og andre immun-relaterede celler kan 
påvirke mængden af aktionspotentialer 
i det neurale system både direkte og 
indirekte.

Også i baghornet sker der ændringer 
(såvel som det formodes at ske hele 
vejen gennem neuroaxis) under akutte 
smertetilstande. Der sker formodentligt 
en grad af (reversibel) sensibilisering, 
som gør synapserne mere effektive. 
Resultatet bliver, at det bliver lettere 
at sende beskeder fra baghornet til 
højere dele af CNS – en proces, der 
formentligt vil opleves som smerte hos 
de fleste mennesker. Denne sensibi-
lisering kan ske på basis af flere ting 
(f.eks. en stor vævsskade, aktivering af 
”sovende” nociceptorer eller ”katastro-
fetanker”). Fælles for dem er, at desto 
flere aktionspotentialer, der ekspederes 
hen over synapsen, desto mere effektiv 
bliver den. Sagt på en anden måde: 
Desto flere traumatiske stimuli udøve-

ren udsættes for, desto mere smerte vil 
de sandsynligvis opleve.

I klinikken ser vi typisk akutte smer-
ter under diagnoser som ”forstuvet” 
fod, løberknæ eller i forbindelse med 
operationer. På baggrund af en anam-
nese og objektiv undersøgelse kan vi 
typisk skelne den akutte idrætsskade 
fra andre skader. Eksempelvist vil 
manglen på klar sammenhæng mellem 
symptomerne og et passende traume 
vil få klinikeren til at overveje andre 
diagnoser (f.eks. røde flag).

Opdateret viden om smerter kan 
bidrage yderligere til det kliniske ræ-
sonnement, idet graden af vævsskade 
ikke afgør intensiteten af smerte. Det 
er derfor fuldt ud acceptabelt, at en 
patient oplever smerte på 10/10 efter 
en mindre ”forstuvning” af foden, hvis 
udøveren f.eks. er bange for, hvad en 
skade kan betyde for hendes/hans del-
tagelse i en forstående konkurrence (se 
f.eks. Millan 2002).

Vores viden om, at smerte (eller no-
ciception) ikke er et resultat af neural 
aktivitet betyder, at vi i stigende grad 
kan begynde at anvende viden om, 
hvordan f.eks. immunforsvar, kogniti-
on, genetik og ”stress” påvirker smerte 
og nociception. Dette medfører klinisk 
interesse i at forstå, hvilken rolle f.eks. 
søvn, kost, social støtte, frygt og tidli-
gere traumer har på oplevelsen af både 
akutte og langvarige smerter (se f.eks. 
Okifuji & Hare 2011, Eisenberger et al. 
2006, Kross et al. 2011). 
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Så selvom akutte smerter ofte gi-
ver god mening ud fra en dualistisk 
”vævsskade = smerte”-model, så kan 
viden om neurofysiologien bag smer-
teoplevelsen hjælpe klinikeren til at 
forstå patienterne bedre. Optimalt set 
vil dette betyde, at behandlingen ret-
tes direkte mod patienten frem for mod 
vævsskaden. Et eksempel kan være 
ankelforstuvningen, der gør ondt på 
NRS sv.t. 10/10, hvor behandlingen i 
sig selv kan være information (hvad 
hun/han fejler og ikke fejler) med det 
formål at berolige og skabe tryghed for 
patienten. Sekundært skal der naturlig-
vis gives vejledning i relevant genop-
træning.

Langvarige smerter
Langvarige smerter kan ses som mod-
sætningen til akutte smerter, altså 
smerter, der varer ud over normal 
vævsheling. Der kan være nociception 
til stede, men den skyldes ikke akut 
vævsheling.

Nogle langvarige smerter opstår 
efter vævsskade, mens andre ikke gør. 
Fælles for dem er, at der ikke længere 
er et proportionalt forhold mellem pe-
rifere stimuli og den oplevede smerte. 
Et andet kendetegn kan være, at der 
kun sjældent er helbredende effekt af 
målrettet behandling af nociceptive 
mekanismer.

Patienter, der dagligt har smerte og 
andre symptomer (f.eks. fibromyalgi) 
ses formentligt kun meget sjældent 
på idrætsklinikker. Om det skyldes, at 
de får færre idrætsrelaterede skader, 
eller om de går andre veje med deres 
idrætsrelaterede smerter er – så vidt jeg 
ved – ukendt. Jeg vil derfor fokusere 
primært på den gruppe af patienter, 
hvor det er uafklaret, om der er sam-
menhæng mellem nociception og smer-
ter (f.eks. tendinopatier, entesopatier, 
lænderygsmerter og visse neurogene 
smertetilstande).

Der findes ingen mirakelkur til disse 
tilstande, og derfor bliver mange af 
dem behandlet på basis af symptom-
respons. Udfordringen ved at anvende 
symptomrespons som styringsredskab 
er, at vi til dato ikke kender patologien 
bag symptomerne. Og som nævnt tid-
ligere bliver sammenhængen mellem 
smerte og nociception mindre og min-
dre, desto længere patienten er i smerte 
(Moseley GL 2007, se Woolf CL 2010 for 

en opdateret uddybning). Årsagerne til 
dette er formentligt mange, men der er 
bred enighed om, at der sker egentlige 
neurofysiologisk forandringer i flere 
dele af nervesystemet. Men der sker 
også forandringer i immunrespons 
(McMahon & Malciangio 2009, Marc-
hand et al. 2005), kortikal organisering 
(Flor & Moseley 2012) og tykkelse af 
grå substans (Baliki et al. 2011). Samlet 
set betyder det, at vores værktøjer til at 
forstå årsagen til symptomerne er man-
gelfulde, og at vi derfor i for stor grad 
må agere på basis af empirisk evidens.

Klinisk giver det os et vigtigt bud-
skab: Vi kan ikke sammenligne akutte 
(kortvarige) smerter med langvarige 
– heller ikke når symptomatologien er 
ens.

Når vi undersøger idrætsudøveren, 
er de fire mest anvendte værktøjer nok 
parakliniske undersøgelser, patientop-
levede beskrivelser, smerteprovokati-
onstest og kliniske observationer. Jeg 
vil kort skitsere hvorfor brugen af disse 
kan være problematisk hos idrætsud-
øveren med længerevarende smerter:

1. Parakliniske symptomer: Smerte 
kan eksistere uafhængigt af positive og 
negative fund på billeddiagnostiske, 
elektrofysiologiske og biologiske fund. 
Derfor må det formodes, at deres rolle i 
langvarige smertetilstande hos idræts-
udøvere primært har til formål af 
afkræfte differentialdiagnoser og til at 
skabe tryghed hos udøveren i det deres 
diagnostiske (positive fund) bør være 
udtømte på et tidligere tidspunkt.

2. Patientoplevede symptomer: Nogle 
udøvere oplever, at smerten bliver 
mere vedholdende, at der bliver flere/
større områder af kroppen, der gør 
ondt, eller at mønstret bliver anderle-
des (f.eks. hvilesmerter). Men de behø-
ver ikke at mærke en langvarig smerte 
på anden måde end en akut. Et eksem-
pel kan være ”skinnebensbetændelse”, 
som typisk reagerer godt på hvile 
– men som kun sjældent helbredes ved 
hvile.

3. Smerteprovokationstest: Den rela-
tive sammenhæng mellem patologi, 
nociception og smerteoplevelse hos 
idrætsudøvere med akutte smerter 
gør, at brugen af smerteprovokations-
test er meget udbredt. Hos patienten 

med langvarige smerter er billedet 
dog anderledes, idet der som nævnt 
flere gange tidligere ikke længere er 
sammenhæng mellem nociception og 
smerte. Det vil sige, at smerteprovoka-
tionstest typisk vil give falsk positive 
svar på vævsstatus – et eksempel kan 
være løberen med laterale knæsmer-
ter, der får ondt ved selv kortvarig 
gang. Den formodede patologi (f.eks. 
bursitis) kan ikke bekræftes på UL, 
men smerteprovokationstest kan være 
positive. Dette kan naturligvis skyldes 
andre patologier, men det kan også 
være udtryk for, at nervesystemet over-
reagerer. Denne overreaktion skyldes 
således ikke længere overbelastning i 
biomekanisk forstand, men måske en 
øget smerteoplevelse. 

4. Observationer: Især fysioterapeuter 
anvender observationer i analysen af 
(begge typer) idrætsskader. Formod-
ningen om, at ændrede bevægelser 
kan behandles med specifikke genop-
træningsøvelser er mildest talt svær at 
bevise hos patienter med langvarige 
smerter. Det er ikke det samme som, at 
observationer og individuelle øvelser 
ikke ”duer” – men for mig et udtryk 
for, at mennesket er andet en biomeka-
nik.

Frem for at droppe disse (og andre) 
værktøjer, der tydeligvis virker godt i 
de fleste tilfælde, bør vi overveje, hvor 
vi kan optimere dem. Jeg har valgt 
at fokusere på to områder, hvor det 
giver klinisk mening at fokusere hos 
idrætsudøvere med langvarige smerte-
tilstande:

1. Anamnesen: Enhver konsultation 
indledes med en anamnese, der skal 
give den sundhedsprofessionelle 
mulighed for at anvende sin kliniske 
ræsonnering. Hos den erfarne kliniker 
sker dette oftest på baggrund af møn-
stergenkendelse, hvorimod den uerfar-
ne kliniker ofte bliver nødt til at afklare 
en række hypoteser gennem en deduk-
tionsproces (Jones M, 1992). Det vil 
ofte være nødvendigt for den uerfarne 
at indsamle mere data fra anamnesen 
for at forstå og forsøge at afkræfte de 
mindst sandsynlige hypoteser.

Men det samme kan måske være 
tilfældet hos den erfarne kliniker i til-
fældet med den langvarige smerte hos 
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idrætsudøveren? Ikke for at finde ny 
viden til eksisterende mønstre, men for 
at forstå udøveren bedre. I lighed med 
den akutte smerte vil udøverens frygt, 
forforståelse, søvnmønstre, stress-
håndtering mv. kunne spille afgørende 
roller – men da de ofte ikke indgår i 
vores normale mønstergenkendelse 
(endnu?), vil en uddybende og bredere 
anamnese måske give os flere ideer til, 
hvordan vi kan håndtere patienten?

En potentiel ”bivirkning” af en ud-
dybende anamnese er, at patienten kan 
opleve større tillid til, at klinikeren er 
interesseret og kompetent (se Jamison 
2011), og at dette potentielt kan bidrage 
til øget vævsheling (Walburn et al. 
2009).

2. Information: Da nociception i sig 
selv ikke er årsagen til smerten, som 
disse idrætsudøvere oplever, er det 
formentligt relevant at inkorporere an-
dre strategier. Nyere smerteforskning 
tyder på, at information om smerte 
(f.eks. neurofysiologi) i sig selv kan 
være smertereducerende (for review 
se Louw et al. 2011). Dette kan må-
ske skyldes kognitiv induceret anae-
stesi via subkortikale regioner af CNS 
(Wiech et al. 2008).

Fakta-ark	om	akut	smerte
På følgende hjemmeside-
adresse kan du finde nogle 
korte fakta-ark om, hvorfor 
det er vigtigt at behandle 
akutte smerter:

http://www.iasp-pain.org/
Content/NavigationMenu/
GlobalYearAgainstPain/Glo-
balYearAgainstAcutePain/
FactSheets/default.htm

Behandling af langvarige smerter kan 
tage mange former. Evidensen for at 
stress, søvn, angst mv. spiller en rolle i 
vedligeholdelsen af smerter stiger – og 
det samme gør mulighederne for at 
intervenere mod andet end biomeka-
nikken. Praktiske eksempler, som kan 
bruges i idrætsmedicinen, kan være 
mentaltræning, social støtte så spilleren 
kan bevare en rolle på holdet, vejled-
ning om aktiv hvile, samt information 
og rådgivning om smertehåndtering.

Husk, at smerte og vævsskade er to 
separate – men lige vigtige – problemer 
som begge skal håndteres professionelt 
og med høj faglighed (Kopf & Patel 
2010 side 116)!

Kontakt:

Morten Høgh
www.videnomsmerter.dk

Referencer til artiklen kan findes på 
Dansk Sportsmedicins hjemmeside 
www.dansksportsmedicin.dk under 
menupunktet 'Aktuelt'.




